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 األمازيغيون يتطرفون في الراط
 ويصفون وزيرا احلمار

محاكمة الصحراويين :
استدعوا للشهادة 

الوالي جلموس 
وإلياس 

العمري

الرباط.األسبوع

بعد أن ألغت السفارة املصرية في الرباط، 
احلفل الذي نظمه السفير أبو بكر حفني، 
حتــت تأثير األخــبــار املــتــواردة عــن اخللل 
األمــنــي فــي شـــوارع الــقــاهــرة، واملـــوت الذي 
اجلمهوري،  الــقــصــر  أطــــراف  عــلــى  يهيمن 
وضرب سيارة رئيس احلكومة صباح األحد 
السفارة  مكاتب  فــي  جتــري  كانت  املــاضــي، 
يحضرها  محادثات  القاهرة،  في  املغربية 
املكلف بالصحافة في الديوان امللكي شكيب 
للمشاركة  التحضير  أجـــل  مــن  الــعــروســي 
امللكية في القمة اإلسالمية املقرر عقدها 

بالقاهرة يومه اخلميس 7 فبراير.
وأكــيــد أن الـــظـــروف الـــفـــوضـــويـــة)...( في 
تونس، حيث عجز الوزير األول التونسي 
إلغاء  وراء  كــانــت  احلــكــومــة،  تشكيل  عــن 
يسافر  فكيف  لتونس،  املغرب  ملك  زيـــارة 
امللك محمد السادس إلى القاهرة في هذه 
املصادر  بعض  فيها  تتولى  التي  الــظــروف، 
تكون  ما  غالبا  إشــاعــات  اطــالع  الصحفية 
خالية من الصحة، من قبول توصل املغرب 
دوالر  املليار  ونصف  دوالر  ملياري  بشيك 
السعودية،  الــعــربــيــة  اململكة  مــن  كــدعــم 
بأي  تتوصل  لــم  املغربية  اخلــزائــن  بينما 

سنتيم.

هل يخاطر الملك 
محمد السادس 

بالسفر إلى القاهرة

لم يعد هناك 
أخ في حزب 

اإلستقالل

بنسودة يهاجم شباط وعباس الفاسي
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الرميد 
واملجلس 

العلمي 
يخالفون 

املذهب املالكي في  
صالة اجلمعة 

الرميد

بنسودة

صفة أمراء
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 غاب العلم الوطني يوم األحد املاضي في مسيرة األمازيغيني بالرباط، بينما نرى
 في الصورة السجود لتقبيل العلم األمازيغي، وفي اإلطار مجموعة أخرى من

 املتظاهرين ترفع علم كرديستان وسط العاصمة، فما عالقة  كرديستان باملغرب ?
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الفرق ني »نفيساتو« الغينية 
و«نفيساتو« الزعرية

الرباط.األسبوع

أسدل الستار مؤخرا عن محاكمة برملاني مدينة 
عريف  الرباط(، حسن  )ضواحي  العودة  عني 
من تهمة اغتصاب مليكة السليماني املوظفة 
اإلسالمية،  والشؤون  االوقاف  وزارة  في 
احلركات  خلقتها  التي  الضجة  عن  وبعيدا 
ال  اجلميع  أن  إال  ملليكة،  املساندة  النسائية 
الذي نشأ عن هذه  اإلبن  يعرفون مصير هذا 
العالقة والذي أثبت حتاليل املختبر ان جيناته 

مطابقة جلينات البرملاني ب 99 في املئة.
التصريح األخير حلسن عريف والذي قال فيه 
له  مل��ؤام��رة شبيهة مب��ا تعرض  يتعرض  إن��ه 
»دومينيك ستراوس الرئيس السابق لصندوق 
الدولي، أضاف للقضية طعم السخرية  النقد 
فإذا كان عريف هو ستراوس كان، فإن نفيساتو 
ديالو التي إتهمته باغتصابها في هذه احلالة 
هي مليكة السليماني، وكلتاهما تشتركان في 
لون البشرة مع الفارق في اجلنسية، فمليكة 
زعرية ونفيساتو غينية.. يذكر أن مدينة عني 
ضواحي  ف��ي  ت��وج��د  صغيرة  مدينة  ال��ع��ودة 
الرباط، تنمو بسرعة قياسية، ونظرا لطابعها 
إلى  االخير  السنني  في  فقد حتولت  ال��ب��دوي 
املال  نهب  وأباطرة  امل��خ��درات،  ألباطرة  مرتع 
املشاريع  ح��س��اب  على  اغتنوا  ال��ذي��ن  ال��ع��ام 

املوجهة للساكنة )..(.

جنازة وطنية إلدريس نعلي مبشاركة رئيس احلكومة ن كيران

الرباط.األسبوع

فوجئ رئيس احلكومة عبد اإلله بن كيران بدعوة 
مستعجلة، ملقابلة امللك محمد السادس الذي كلفه 

مبهمة في القاهرة.
وكان بن كيران مضطرا للجمع بني جمع حقائبه، 
وب��ني القيام ب��ف��روض ال��واج��ب، واحل��ض��ور في 

املرحوم  االق��ت��ص��ادي��ة)...(  القضية  فقيد  ج��ن��ازة 
إدريس بنعلي الذي ذهب بن كيران للتعزية فيه 
الدين  ع��ز  ال��دك��ت��ور  ببيت صهره  االث��ن��ني  مساء 

املنصوري بالصخيرات.
بن كيران الذي قال الشيء الكثير في حق الفقيد 
صديقه منذ سنوات طوال عندما كانا معا يسكنان 
في القبيبات ديور اجلامع، وقد أحاطت بيوتهما 
بن  أن  يظهر  ال��ذي  بنبركة،  املهدي  الفقيد  ببيت 

كيران لم يستفد من هذه اجلورة)...( مثلما استفاد 
منها األستاذ إدريس بنعلي، الذي قال عنه رئيس 
منظمة املنافسة بنعمور، الذي حضر جنازته، بأن 
إدريس بنعلي هو الذي أثرى البحوث االقتصادية، 

بتعبيرات من قبيل »اقتصاد الريع«.
وق��د حضر س��اع��ة دف��ن بنعلي ح��وال��ي أل��ف من 
املشيعني ذهلت لكثرتهم العيون االستخباراتية)...( 
وأن  امل��ق��ب��رة)...( خصوصا  أط���راف  م��أت  التي 
هذه  ف��ي  الفقيد  ح��ول  حصل  الوطني  اإلج��م��اع 
ألق��ط��اب االحتاد  م��ن ح��ض��ور مكثف  اجل���ن���ازة، 
إدريس  العام  األم��ني  اجتاهات  بكل  االشتراكي، 
الله ولعلو،  فتح  االشكر، واألم��ني غير احملظوظ 
وكذا اخلليفة وبعض االستقالليني، وعدة وزراء 
من حزب احلكومة العدالة والتنمية، حيث تناول 
التي  األي��ام  إلى  فيها  كلمة رجع  الوزير اخللفي 
منوها  أس��ت��اذا.  بنعلي  والفقيد  فيها طالب  ك��ان 
الدعم،  الفقيد بصفته عضوا في جلنة  مبشاركة 

دعم الصحف.
احلزب  ورئيسة  جطو،  وإدري���س  أوري���د،  حسن 
املنافسة  مكتب  رئ��ي��س  وبنعمور  االش��ت��راك��ي، 
وبنعمور رئيس مجلس املقاصة، وشباب ينتمون 

حلركة 20 فبراير.
حجم  حيث  من  نوعها،  من  فريدة  جنازة  كانت 
أنحاء  مختلف  م��ن  ج�����اؤوا  ال��ذي��ن  امل��ش��ارك��ني 

املغرب.
عز  الدكتور  في مصحة صهره  وه��و  وفاته  قبل 
الدين املنصوري، مبراكش، أعرب الفقيد إدريس 
بنعلي عن أسفه لعدم متكنه من إمتام كتابه عن 
والسلبيات،  اإليجابيات  الثاني،  احلسن  امللك 

وكتابه عن مستقبل املغرب.

هل حلم الوزير الوفا يوم الثالثاء مبقال سيصدر
 في األسبوع يوم اخلميس؟

الرباط.األسبوع

ه����ذا م���ا مي��ك��ن فهمه 
توصلت  توضيح  م��ن 
نيابة  من  األسبوع  به 
كتبه  بالرباط،  التعليم 
ال���وزارة  نائب  ووق��ع��ه 
بليزيد،  الرحمان  عبد 
وال��ذي يؤكد أن��ه »بعد 
م��ا جاء  االط����الع على 

ف�����ي م����ق����ال: 

التعليم  »م���ؤس���س���ات 
ال��ع��م��وم��ي س��اي��ب��ة في 
املدينة العتيقة بالرباط« 
جريدة  ف���ي  امل��ن��ش��ور 
األس��ب��وع ب��ت��اري��خ 24 
يناير 2013، زار السيد 
الوطنية  التربية  وزير 
الثالثاء  يوم  املؤسسة 
على   2013 يناير   22
ال��س��اع��ة ال��راب��ع��ة بعد 
ال�������زوال، ح��ي��ث وقف 
بنفسه على حقيقة 
بهذه  األم���������ور 
امل������ؤس������س������ة 
وت��أك��د م��ن أن 
كل ما ورد في 

ه��ذا امل��ق��ال ع��ار متاما 
من الصحة«.

عجيب كيف أن الوزير 
ال����وف����ا ت���أك���د م����ن أن 
مقالنا عار من الصحة 
بيومني،  ص���دوره  قبل 
ح���س���ب ن���ائ���ب���ه ال����ذي 
»بالغمزة  أن���ه  ي��ظ��ه��ر 
يقول  ك����م����ا  ي����ف����ه����م« 
يفهم  أن��ه  أو  املغاربة، 
مثلما  تغمزه  أن  قبل 
توضيحه  ف��ي  ح��ص��ل 
ال���ذي ك���ذب ف��ي��ه مقال 
اجلريدة قبل أن يصدر، 
حيث أن النائب احملترم 
املذكور  املقال  أن  فهم 

يقصد مدرسة التوحيد 
االب���ت���دائ���ي���ة، رغ����م أن 
تذكر  ل���م  »األس����ب����وع« 
أي اسم ألية مؤسسة، 
معترفا في نفس الوقت 
بصحة تفاصيل خبرنا 
إح��دى اجلمعيات  ع��ن 
التي حتصل على املاء 
والكهرباء من ميزانية 
الدولة، فبشرنا النائب 
ج���������زاه ال�����ل�����ه خ���ي���را 
ف����ي ت���وض���ي���ح���ه ب���أن 
شرعت  »األك���ادمي���ي���ة 
مؤخرا في أشغال فصل 
عدادات املاء والكهرباء 

عن املؤسسة«.

ش��رع��ت خ��دي��ج��ة ال��روي��س��ي ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي حزب 
إت��ص��االت مكثفة  إج��راء  األص��ال��ة واملعاصرة، في 
ال��ذي يقضي عقوبة  بليرج  القادر  مع زوج��ة عبد 
ال��زاك��ي بسال بتهمة اإلره���اب،  ف��ي سجن  امل��ؤب��د 
إن  قالت  التي  األسبوع،  مصادر  أكدته  ما  حسب 
يكون  بلجيكا  ف��ي  ك��ب��رى  ل��ن��دوة  حتضر  خديجة 
محورها »بليرج«. نفس املصادر أكدت أن خديجة 
الرويسي اتصلت بزوجة عبد القادر املوجودة في 
بلجيكا ح��ال ص��دور ح��واره مع جريدة األسبوع 

أكد  قد  بليرج  وك��ان  املاضي،  يناير   17 بتاريخ 
في نفس اإلستجواب زيارته من قبل الرويسي 
في زنزانته، وأنها وعدته بإجناز تقرير حول 
حالته، قبل رفع القضية إلى املسؤولني. يذكر 
أن خديجة حتاول منذ مدة وضع يديها على 
أن محاوالتها اصطدمت  غير  السلفية،  ملف 
عنه  يعبر  ال���ذي  ال��ت��ج��اوب  ب��ع��دم  اآلن  حتى 

السلفيون، والذين تفرقت بهم السبل أخيرا حول 
اإلطار الذي ميكنه أن يتبنى مطالبهم )..(.

خديجة 
الرويسي ترحل 
إلى لجيكا عد 

مقال األسبوع

األمازيغيون يتطرفون في الراط 
ويصفون وزيرا احلمار

الرباط.األسبوع

شهدت مدينة الرباط يوم األحد املاضي مسيرة حاشدة شاركت فيها عدة 
فعاليات أمازيغية، ولم تخل »تاواد« كما سموها من مظاهر التطرف، حيث 
كان بعض املشاركني يسجدون للعلم األمازيغي وليس العلم الوطني الذي 
مت تغييبه وحل محله في بعض احل��االت علم آخر من بلدان أخرى مثل 

كردستان.
رفعتها  التي  الشعارات  أحد  هو  إيكان«،  أداك  أحالس  اميزكان..  أبو   ..«
احلركة االمازيغية، ويعني باللهجة السوسية »صاحب األذنني الطويلتني.. 
ال يليق بك إال ارت��داء احل��الس«، وكانوا يشيرون إلى وزير في احلكومة 

باسمه.
وقد وجدت شعارات احلركة االمازيغية صدى لها في البرملان خالل اليوم 
املوالي، في كلمة عبد اإلله بنكيران الذي بلغه أن االمازيغيني وصفوا وزيرا 
باحلمار، فقال بتلقائية وتهكم أن األمازيغيني »أناس بسطاء يأكلون قليال 

ويقضون وقتهم في الغناء والرقص على إيقاع البندير«.

حشد كبير من محبي الفقيد بنعلي يشيعونه إلى مثواه األخير

 مليكة
السليماني

 محمد
الوفا

 رسالة النائب توضح تاريخ زيارة الوزير للمؤسسة
قبل صدور املقال بيومني
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طاطا.األسبوع

نهاية  الكبير طاحون احلدث خالل  خلق عامل طاطا عبد 
الشهر املنصرم، ليس ألنه دشن أحد املشاريع الكبرى التي 
سترفع مدينة طاطا إلى مصاف املدن الكبرى، ولكن لكونه 
إلى  وتشبه  غريبة«،  بطريقة  »ملحنة  تاريخية  كلمة  ألقى 
حد كبير الطريقة التي يقرأ بها التالميذ الصغار نصوص 

احملفوظات.
طاحون أظهره شريط فيديو وهو »يطحن احلروف« وسط 
األول  امللتقى  افتتاح  في  حضرن  اللواتي  النساء  زغاريد 
للتراث األمازيغي واملنظم من طرف جمعية تامونت النسوية 
مبدشر تكاديرت، فيما الرجال كانوا يصفقون بحراراة لكلمة 
بشكل متقطع، قال فيها:»نحن هنا في هذا اللقاء محفوفون 
ومحفوفون  الزغاريد(،  ليسمع  )يتوقف  الوطنية  باألعالم 
العلوي  للعرش  ووالئ��ه��ا  حبها  ف��ي  ص��ادق��ة  بأفئدة  كذلك 
)الزغاريد مرة أخ��رى(، إن هذا اللقاء في غنى عن التعبير 
عن حبه وتعلقه )الزغاريد( يكفي أن نلقي نظرة على هذه 

الوجوه املشعة باخلالص )الزغاريد(«.
كلمة عامل طاطا لم تكن لتمر مرور الكرام، بعدما مت تداولها 
على نطاق واسع كأغرب كلمة ميكن أن يلقيها أحد عمال 
على  ال��دول��ة  تتحرك  ال��راه��ن حيث  الوقت  في  امللك  جاللة 
جميع االصعدة من أجل التهييئ لنموذج اجلهوية املوسعة.. 
بعض املعلقني تساءلوا ما إذا كان العامل قد أكل شيئا)..( 
قبل إلقاء الكلمة، فيما قال آخرون قبح الله اجلهل والفقر 
)..( في إشارة للمواطنني الذين صفقوا ملثل كلمات العامل 

التي لو ألقاها في إحدى املدن لتم ضربه بالطماطم )..(.

مدير من الوزارة في خدمة فندق المنزه فما رأي الوزير حداد فضيحة..عامل جاللة الملك 
طنجة.األسبوعيتهجى الحروف في طاطا

وزير  فيهم  بما  المسؤولين  م��ن  أح��د  ال 
إنكار  يمكنه  حداد  لحسن  الحركي  السياحة 
)أنظر  ال��س��ي��اح��ة  ق��ط��اع  ف��ي  ال��ف��س��اد  تفشي 

 27 األسبوع عدد 
 ،)2012 دج��ن��ب��ر 
وهذا هو السبب 
الذي  الحقيقي 
المغرب  ج���ع���ل 
عن  حتى  يعجز 
عدد  استقطاب 
مدينة  س���ي���اح 
في  واح��������������دة 
ج���������ارت���������ن���������ا 
اإلسبانية مثال، 
فضال عن تحكم 
لوبيات الفنادق 
في  ال���ك���ب���رى 
م������ع������اي������ي������ر 
ت�����ص�����ن�����ي�����ف 
الفنادق حيث 
التالعب  يتم 
ف�����������ي ع�������دد 
 ،)..( النجوم 
هو  وه�����������ذا 
الذي  السبب 
قانون  جعل 

الفنادق  ت��ص��ن��ي��ف 
المغربية يبقى حبيس الرفوف رغم الماليين 
 2010 سنة  منذ  دراس��ت��ه  على  صرفت  التي 

.)..(
نموذج لفساد قطاع السياحة وقفت عليه 
تكذيبها،  يتم  لم  وثائق،  خالل  من  األسبوع 
تكشف تسريب أسرار مهنية من وزارة السياحة 
لصالح أحد مسيري الفنادق الكبرى في مدينة 
في  المسؤولين  أحد  به  اتصل  طنجة، حيث 
الوزارة ليخبره أن » اللجنة الجهوية لتصنيف 
الفنادق ستقوم بزيارة فندقه بتاريخ 31 يناير 

لهذه  اإلح��ت��ي��اط��ات  يتخذ  أن  وع��ل��ي��ه   2013
الزيارة«.

المراسلة الموقعة بالبريد اإللكتروني ألحد 
تحدد  والتي  السياحة،  وزارة  في  المديرين 
ساعة الزيارة بالضبط )أنظر المقتطف(، وردت 
على البريد اإللكتروني للمدير الجديد لفندق 

المنزه الذي كان قد اشتراه 
العراقيون أصحاب صدام حسين )..(، وهو 

»هانس إكلي«، الذي بادرت بعض المواقع 
بالمنصب  تهنئته  إل��ى  اإللكترونية 
الجديد، حتى تنتقص من قيمة األخبار 
التي سبقته إلى المغرب والتي تقول 
إنه متابع من طرف القضاء البلجيكي 
في قضية »خيانة األمانة والنصب 
واإلحتيال واإلبتزاز«، )أنظر مقتطف 
من المراسلة التي بعثتها المحكمة 

البلجيكية للمحامي ستيفان ديش في لوزان 
بسويسرا(.

السويسري هانس إكلي بمجرد ما توصل 
برسالة مدير وزارة السياحة التي تقول  له » 
إستعد نحن قادمون لتفتيشك«، نبه المسؤولين 
على جميع أقسام فندقه إلى ضرورة أخذ كل 
اإلحتياطات لضمان نجاح هذه الزيارة، ومن 
بين تعليماته ضرورة »مضاعفة 
لكي  النظافة،  ف��رق��ة  ع��م��ال  ع��دد 
يكون كل شيء نظيفا من الساعة 
السادسة صباحا إلى الساعة 10 
ستقوم  الذي  اليوم  في  صباحا، 
فيه لجنة وزارة السياحة الخاصة 

بالتصنيف بزيارة للفندق«.
يذكر أن مدير فندق المنزه خلق 
جوا من الفزع في صفوف موظفي 
المذكورة،  الفندقية  ال��وح��دة 
بسبب اإلجراءات التي 
كان سيتخذها حال 
ت��ع��ي��ي��ن��ه وه���ي 
اإلجراءات التي 
اإلعتقاد  س��اد 
ب����أن وراءه�����ا 
ت�����ص�����ف�����ي�����ة 
ح���س���اب���ات، 
ما  ح����س����ب 
ت������داول������ت������ه 
أوس�����������������اط 
إعالمية.

شيك على بياض لمريم بنصالح، رئيسة الكتلة البورجوازية النقابية
القرار السياسي

كشف أحد قيادي تيار »بال ه��وادة« في 
حزب اإلستقالل والذي يتشكل أساسا من 
أنصار عبد الواحد الفاسي، أن أعضاء 
هذه املجموعة بصدد عقد لقاءات مكثفة 
مع مجموعة من القيادات اجلهوية قصد 
اخلروج بندوة كبرى خالل االيام املقبلة، 
ي��ت��م م��ن خ��الل��ه��ا اإلع����الن ع��ن املبادئ 
الكبرى للتيار االول من نوعه داخل حزب 

اإلستقالل بشكل مؤسساتي.

ول����������������م 
يتسن التأكد من كالم هذا العضو الذي 
ينتمي إلى االقاليم اجلنوبية فيما يتعلق 
ب��األس��م��اء ال��وازن��ة ال��ت��ي ذك��ره��ا والتي 
تضم باإلضافة إلى عبد الواحد الفاسي 
بناني  ولطيفة  اخلليفة  محمد  م��ن  ك��ال 
وتوفيق  ع��واد  احلميد  وعبد  سميرس 
احجيرة رئيس املجلس الوطني ومحمد 

االنصاري وحسن السنتيسي...

تيار »بال 
هوادة« 

يسعى لترسيم 
قواعده في 

حزب اإلستقالل

 عبد الكبير
طاحون

بقلم رداد العقباني
احل���دث ف��ي امل��غ��رب منذ ب��داي��ة السنة 
االجتماعي  »امليثاق  على  التوقيع  هو 
للتنافسية املستدامة« بني مرمي بنصالح 
الكاتب  يتيم  ومحمد  الباطرونا  رئيسة 
باملغرب  للشغل  الوطني  لالحتاد  العام 
ال��ن��واب. وذلك  رئ��ي��س مجلس  ون��ائ��ب 
بعد أن سبقته املركزيات النقابية األكثر 
متثيلية التابعة ملخارق واألموي وشباط 

في ما يشبه عملية تعدد األزواج)..(.
علي  للضغط  بنصالح   م��رمي  منهجية 
امل��ت��ه��ال��ك��ة بقصد  ب��ن��ك��ي��ران  ح��ك��وم��ة 
اب����ت����زازه)..( ق��د ت��ت��ح��ول- ف��ي سابقة 
يقترب  ما  إل��ى  املراقبني-  ن��ادرة حسب 
النقابية«  التاريخية  »الكتلة  مفهوم  من 
بخارطة  يوحي  مما  الباطرونا.  بقيادة 
ط��ري��ق ج���دي���دة  ه��ي ف��ي ن��ظ��ري شيء 
ب»الكتلة  غرامشي  ما سماه  الى  أق��رب 
التاريخية« وتبناه  دون جدوى الراحالن 

عابد اجلابري والفقيه البصري.
من هي القائدة اجلديدة لفلوكة املغرب 
في  وك��ي��ف جن��ح��ت  ب��ن��ك��ي��ران،  بتعبير 
والنقابة  والسياسة  امل��ال  عملية زواج 

في ظل حكومة إسالمية؟

»أبوها عبد القادر بن صالح وطني كبير 
الشعبية  احل��رك��ة  تأسيس  ف��ي  ش���ارك 
للمقاول  ال��ل��ه من���وذج���ا  رح��م��ه  وك����ان 
مؤسس  اخلطيب  )الدكتور  الوطني«. 

حزب بنكيران.»مسار حياة«(.
القادر بن صالح  وقد تعرفت على عبد 
من خالل الدكتور اخلطيب رحمهما الله. 
واستمرت العالقة مع الراحل بنصالح 
على مدى سنوات مما ترتب عنه معرفة 
شجرة وشبكة وقصص)..( عائلة مرمي 
مكونة  عائلة  وه��ي  ش��ق��رون.  بنصالح 
أساسا من آل اخلطيب وآل حصار وآل 
شقرون  وآل  العمراني  وآل  بنسليمان 
وآل مترجي وآل اخلطابي دون إغفال آل 

إدريس البصري.
ش��ج��رة ن���اف���ذة)..( وص��داق��ات م��ع كبار 
امللكي  املربع  من  املقربني  الدولة  رجال 
السلم  ف��ي  مصلحة  لها  وامل��خ��اب��رات، 
التغيير  في  املساهمة  وفي  االجتماعي 
ف���ي إط�����ار االس���ت���ق���رار ل��ك��ي ال حترق 

غصونها نار الربيع العربي.
في هذا االطار يجب قراءة حدث توقيع 
الباطرونا  ب���ني  االج��ت��م��اع��ي  امل��ي��ث��اق 
التاريخية  »الكتلة  ومبادرة  والنقابات 
النقابية«. بهذا التوقيع وبعد حصولها 

على شيك على بياض من طرف النقابات 
دخلت مرمي بنصالح )الصورة مع يتيم( 
عالم الوساطة)..( وقد تدخل التاريخ إذا 
تسلمت املشعل بتزكية البيجدي ونقابته 
بنصالح(  الراحل  ابيها  ونقابة  )ح��زب 
كأول امرأة أعمال تعتلي منصب رئاسة 

ن��ه��اي��ة والي����ة بنكيران  ب��ع��د  احل��ك��وم��ة 
بسالم.. وعفا الله عما سلف.

سيناريو غير مستبعد وبرنامج محدد 
املعالم. بدأت مرمي بنصالح في تنفيذه 
مباشرة بعد انتخابها ليلة 16 ماي من 
السنة املاضية. مما يوحي أنها حصلت 

متت  »صفقة«  إط��ار  في  »البركة«  على 
ح��س��ب م��ص��ادرن��ا ب��ن��ادي »ب���اراداي���ز« 
البيضاء.  بالدار  الذئاب  عني  مبنتجع 
ومل��رمي بركات مع ال��ع��ي��ون)..(. كما أن 
تفاصيل  الضريس  الشرقي  ل��رج��االت 
حول  الليلة  تلك  عيونهم  سجلته  م��ا 

املخطط)..(. 
مبعركة  يتعلق  املراقبني  حسب  األم��ر 
بقيادة  االص��الح��ي��ني  ب���ني  ب��ال��وك��ال��ة 
إمبراطورة مجموعة »هوملاركوم«، التي 
املعدنية  املياه  في  الثروة  سر  وج��دت 
املعارضة  وال���ري���ع  ال���س���وء  وب��ط��ان��ة 
ألسباب  مستبعدا  ول��ي��س  للتغيير. 
الى  كان في حاجة  املغرب  أن  متعددة 
الربيع العربي وحركة 20 فبراير التي 
أضعفت بطانة السوء لكي ينفذ خياره 
الذي  السياسي  اإلص��الح  في  الثوري 
لرئاسة  االسالميني  وص��ول  إل��ى  أدى 

احلكومة وامرأة لقيادة الباطرونا.
وغدا، رمبا، كتلة تاريخية مع تبيئتها 
املغربي وحكومة  الوضع  وتكييفها مع 
قد تفصل على مقاس متطلبات املرحلة 
وطبيعتها، تقودها امرأة أعمال ناجحة 
جعلت م��ن امل��اء ك��ل ش��يء منعش ومن 

ذهب..

نص الرسالة التي مت إرسالها إلى إكلي وشهادة احملكمة البلجيكية التي تؤكد متابعته

هانس إكلي



عندما أراد الشهيد عمر ن جلون أن يهتف 
حياة احلسن الثاني

الرباط.األسبوع

عجيب أن يكون كتاب فلسطيني، قد 
املغرب،  على  تطل  نافذة  إل��ى  حت��ول 

على أعماق املغرب وتاريخ املغرب.
ول��ك��ن ك��ات��ب م��ذك��رات »ب��ع��ض مني« 
الذي هو واصف منصور، الفلسطيني 
أع��ط��ى اجلنسية  ب��أن��ه  يفتخر  ال���ذي 
الفلسطينية لزوجته املغربية وأوالده 
منها، مطالب بأن يعرف بأنه لم يبق 
بالرغم  إنه  بل  يريد،  كما  فلسطينيا، 
منذ  امل��غ��ارب��ة  جيل  إل��ى  ينتمي  منه 
استقراره هنا سنة 1964 حيث كان 
يتلقى أجرة عن عمله ال تتعدى 540 
في  يحكي  ه��و  وه��ا  دره��م��ا شهريا، 
مذكراته، معاناته التي تخوله احلق 
احلقيقة  مكافآت  على  احلصول  في 

واإلنصاف.
ت����ص����وروا، أن����ه م����رة ذه����ب ل����وزان، 
ف��أخ��ب��رت األج��ه��زة ب��وص��ول��ه، باشا 
»ماذا  لينهره  اس��ت��دع��اه  ال���ذي  وزان 
جئت تعمل هنا في وزان، أما يكفيكم 
في  عملتموه  ما  الفلسطينيون  أيها 
ليضطر  فوضى«،  من  ولبنان  األردن 
بك  للباشا سأكتب  يقول  أن  واص��ف 
كنت  إذا  م��ا  ألع���رف  للملك،  ش��ك��اي��ة 
وزان مملكة  أن  أو  طرفه،  من  معينا 

خاصة بك.
في  درس  ال�����ذي  م��ن��ص��ور  واص�����ف 
اجلامعة املغربية وناضل مع الطلبة 
امل��غ��ارب��ة، ف��س��ارع ياسر ع��رف��ات إلى 
التحرير  ح��رك��ة  مكتب  ف��ي  تعيينه 
لتتبع  األج��ه��زة  تسابقت  ب��ال��رب��اط، 
احلال«  »أصحاب  كان  فقد  خطواته، 

يعتبرون الفلسطينيني إرهابيني.
الوفد  ي��ح��ض��ر ض��م��ن  وك�����ان  م����رة 
بالرباط، كان  الفلسطيني في مؤمتر 
ح��ف��ي��ظ ب��ن ه��اش��م )م��دي��ر السجون 
احل��ال��ي( ي��راق��ب ال��داخ��ل واخل���ارج، 
وعندما الحظ واص��ف داخ��ا، أمسك 
ب��ه وق����ال ل���ه: »ح��ت��ى ول���و أصبحت 
مكان ياسر عرفات، فإنك ستبقى في 
اليساري  الفلسطيني  ذلك  سجاتنا 

املشاغب«.
ع���دة س��ن��وات م��ن ب��ع��د، وف���ي نفس 
ال��ظ��روف، ك��ان واص��ف منصور »في 
بن  وحفيظ  املنظمة،  مبكتب  مهمته 
هاشم في مهمته األمنية)...(، فحاول 

بن هاشم إصاح ما قاله منذ خمس 
سنوات، وقال له إنها التقارير األمنية 
هي التي حتاول تغليطنا، وكان أحد 
اجلنراالت املغاربة حاضرا فجر إليه 
ل���ه: ))احنا  واص����ف م��ن��ص��ور وق����ال 
العروبية ال نفعل هذا، لكن ال أضمن 
ل��ك ال��ل��ي ج���اي م��ن م��ك��ن��اس، قلوب 

النحاس((.
كتاب واصف منصور، يشهد له بأنه 
أصبح مغربيا أكثر من املغاربة بحكم 
أك��ل س��ن��وات طويلة  امل��م��ارس��ة. فقد 
الرباط،  مبارشي  النقابة  مطاعم  في 
ومتتع بسمك باحسون في السويقة 
وأكل الباداز بالعسل واللوز في دوار 
ب����ورزازات  أم��س��ك��ان  ال��ن��ائ��ب سعيد 
الذي ألزمه بأداء الصلوات اخلمس، 
ال  ورزازات،  املنطقة  ه��ذه  سكان  ألن 

يحترمون من ال يصلي.
في هذه الزيارة، يحكي واص��ف، أنه 
اجتمع بعدد من األمازيغ املثقفني في 
املتدخلني  أح��د  فاجأه  حني  املنطقة، 
بقوله ))إنكم ال تعرفون تاريخ املغرب 

اإلس���ام���ي ال����ذي س��اه��م ف��ي صنعه 
األمازيغ، بل كانوا هم صناعه.

وه���م ف��ق��ه��اء وع��ل��م��اء ال��ذي��ن كتبوا 
تشرفا  العربية  باحلروف  األمازيغية 
العربية  باللغة  إن��ن��ا  ال��ق��رآن،  بلغة 
والتي  ال��س��ن��ني،  آالف  عمرها  ال��ت��ي 
بنت حضارة راقية، ورغم ذلك الزلنا 
بلغة  حالنا  سيكون  فكيف  متخلفني 
مصنوعة أو مصطنعة الزلنا لم نتفق 
لم  أننا  كما  الفينيقية  حروفها  على 
نتفق بعد على أية أمازيغية تعتمد((.

واص��ف منصور، اكتشف وهو يزور 
ال��رم��ان��ي ف��ي زع��ي��ر، أن���ه ت��وج��د في 
كما  ال��رم��ان،  تسمى  منطقة  فلسطني 
اكتشف وه��و ي���زور س��ي��دي ح���رازم، 
ويشرب ماء سيدي حرازم، أن جليسه 
اجلنرال بنعيسى قال له: أال تعرف أن 
سيدي حرازم هذا، جاء من فلسطني 
القائد عقبة بن  من اخلليل، جاء مع 
نافع ومات في املوقع الذي توجد به 

العني.
ف���ي ال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات ت���ع���رف واص���ف 

اجلامعة  في  له  زميلة  على  منصور 
إال  يعرف  يكن  ول��م  الباتول،  اسمها 
دون  الناصري،  الطيب  السي  أباها 
أن يعرف أن أخاها محمد الناصري 
الذي  ولكن  للعدل.  وزي���را  سيصبح 
ع���رف، ه��و أن��ه عندما ذه��ب خلطبة 
ال��ب��ت��ول، وض��ع��ت ع��ائ��ل��ت��ه��ا شروط 
اخل������زي������رات، امل���ض���م���ة واجل����وه����ر 
البتول  خطيبته  لتطمئنه  وامل��اي��ني 
ب��أن ه��ذا مجرد ك��ام، ك��ام من قبيل 
املغربية،  بالدارجة  الشعبي  الشعر 
الشبان، وهو من  الذي يغنيه بعض 

نظم واصف منصور:
الله الله يا خويا 

والدرب طويل
الله الله يا خويا

واحلمل ثقيل
فقد تزوج وصاهر وزير العدل، وكان 
الكبرى،  العائلية  احل��ف��ات  يحضر 
في  فاسي  ع��رس  في  وعندما يجلس 
))الفاسيني  أن  يستنتج  ال��ب��ي��ض��اء 
ق��ادري��ن ع��ل��ى ت��س��دي��د دي���ون املغرب 

اخلارجية((.
ولكن والءه لفلسطني ولعرفات يبقى 
احلصة الثقيلة في صفحات الكتاب، 
ف��ق��د ح��ض��ر م����رة م���ع ع���رف���ات أحد 
كلنتون  الرئيس  جر  حني  املؤمترات 
عرفات إليه وقال له: أنا سأعقد اآلن 
اعترافنا  فيها  ألعلن  صحفية  ن��دوة 
بدولة فلسطني، وأعطيك شيكا بأربعة 
تتنازل  أن  عليك  لكن  دوالر  مايير 

إلسرائيل عن القدس.
فاستدار عرفات نحو مستشاره، وقال 
له هذا السيد رمبا بات سهرانا ولم 
ينم، فهو إذن يخرف، ثم قال لوزيرة 
كلنتون أولبرايت: ستبقون مائة عام 
ول��ن جت��دوا فلسطينيا واح��دا يقبل 

التنازل عن القدس.
مغربية واصف منصور، علقت عليها 
فوصفته  اجلزائرية،  الشعب  جريدة 

بقولها:
))إن واصف منصور، الرجعي العميل 

الذي يسير في ركاب امللوك((.
رمبا ألن واصف، نقل يوما أنه كان مع 
الشهيد عمر بن جلون، ال��ذي قال له 
قبل مقتله: إذا قدم امللك احلسن دعما 
سأخرج  ف��إن��ي  لفلسطني،  ص��ري��ح��ا 

ألهتف بحياة امللك احلسن الثاني.

تحت

 األضواء

واصف منصور وزوجته الباتول الناصري مع حفيدتهما »هيا« في حفل 
تخرج ابنتهما الدكتورة دالل.

البيضاء.األسبوع

تصحيحا ملا نشر من قبل حول االهتمام 
بحالة املقاوم الكبير آيت سعيد بن حمو 
)انظر األسبوع عدد 24 يناير 2013( أكد 

من  بلحاج  ميلود  األس��ت��اذ  ال��دك��ت��ور  لنا 
أن  البيضاء  بالدار  »كاليفورنيا«  مصحة 
املرحوم بن حمو »كان محط عناية خاصة 
من طرف امللك محمد السادس، حيث كان 
منذ  كاليفورنيا  مصحة  يراجع  املرحوم 

يوم 31 مارس 2006 للعاج من فقر الدم، 
على  زي��ادة  الكلوي،  والفشل  والسكري، 
ضعف في وظيفة القلب والدورة الدموية، 
وكل املصاريف كانت على حساب الديوان 

امللكي«.

املقاوم ن حمو كان يعالج على 
حساب امللك محمد السادس
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ما خفي

  بعد االستجواب الذي أجرته األسبوع 
م��ع ال��ن��ائ��ب دع��ي��دي��ع��ة )ع���دد 24 يناير 
2013( تهافتت عليه كل الصحف، لتسأله 
عن نفس املوضوع، وأكد ملجلة طيل كيل، 

كفى من النفاق حول استهاك الكحول.

  السنة املودعة 2012، لم تسجل في 
اجلرائم  عدد  في  إال  ارتفاع،  أي  املغرب 
التي بلغت 560 ألف جرمية في املغرب، 
في سنة واحدة، الدولة أصبحت تفكر في 
كل  في  »ك��ام��ي��رات«  التصوير  آالت  نشر 

أنحاء املواقف التي مير منها الناس.

  لم يبق بن كيران وال وزير اخلارجية 
مرغمني على تقدمي ثاث أسماء، عندما 
وهو  مل��ن��ص��ب،  ب��ت��رش��ي��ح  األم����ر  يتعلق 
التقليد الذي كان سائدا أيام امللك احلسن 
الثاني، األسرار تقول أن ترشيح السفراء 
مؤخرا، لم يرشح فيها إال اسم واحد لكل 

دولة. 

امل���س���ؤول األول عن  ال���رب���اط    وال����ي 
شركات  أصحاب  بتنبيه  مطالب  اإلقليم 
األوطوبيسات إلى أن سواقيهم يشكلون 
 B26 األوطوبيس  سائق  األكبر،  اخلطر 
ال��ع��ودة، وعلى طول  ال��ذي يتوجه لعني 
ويهدد  السير  ق��وان��ني  يتحدى  طريقه 

بسرعته كل أصحاب السيارات.

عباس  بأفكار  يستعني  شباط  الزال    
إبعاد  على  العمل  في  الفاسي، وخاصة 
االستقالي املخيف محمد الدكالي الذي 
طال مقامه في القاهرة، وأخيرا مت إخبار 
شباط على أنه ال مبرر من التخوف من 

الدكالي الذي عني سفيرا في تونس.

بتاريخ فاحت  أن وضع شكايته    منذ 
الغاوي  محمد  والفنان   ،2012 دجنبر 
اإليبيرية  اخل��ط��وط  ش��رك��ة  م��ن  ينتظر 
»طارت«  ال��ت��ي  مسروقاته  ل��ه  ت��رج��ع  أن 
طائرة  على منت  عودته  إثر  من حقيبته 
الدار  إل��ى  ميامي  من  امل��ذك��ورة  الشركة 
البيضاء.. الغاوي الذي أحيى سهرة في 
لدى  فوجئ  األمريكية  املتحدة  الواليات 
فتحها،  مت  حقيبته  بأن  للمغرب  عودته 
وآلة  محمول،  كومبيوتر  منها  وس��رق 

تصوير، وساعة يد.

اجلالية  مجلس  ف��ي  كبير  م��س��ؤول    
أشغال  ومتابعة  الوثائق  توقيع  يفضل 
املجلس من املقهى املجاور ولم تطأ قدماه 
منذ مدة طويلة مكتبه، قد يكون السبب 
في غضبة عضو نشيط داخل املجلس هو 
عبدو املنبهي، هذا األخير جتاوز رئيسه 
له  ق��ال  امللك  إل��ى  مباشرة  وبعث رسالة 
فيها »حتمل مسؤوليتك وأنا مستقيل«.  

  وزي��ر سابق في اإلسكان ومجموعة 
من صحفيي الدعاية ملغرب »العام زين« 
يعيشون هذه األيام على أعصابهم، بعدما 
العمران  مبجموعة  التسويق  قسم  ق��رر 
املستفيدين  احمل��ظ��وظ��ني   ل��وائ��ح  نشر 
الشرائح  حساب  على  العمران  بقع  من 
املعطيات  أول����ى  وت��ش��ي��ر  امل��س��ت��ه��دف��ة، 
حصول  إلى  الريع«  »الئحة  من  املسربة 
صحفية واحدة على ما يزيد عن 10 بقع 

في محور الرباط القنيطرة.

  ي��ت��ح��دث ب��ع��ض أق��ط��اب ال��ري��ف في 
الرباط عن شخصية ريفية معروفة، سيتم 
إحدى  ف��ي  سفير  منصب  ف��ي  تعيينها 
ال��ب��ل��دان األوروب��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��رف هجرة 
كبيرة من الشرق، تفاديا للمشاكل التي 
خلقتها سفارة املغرب هناك بسبب عدم 

إملام املوظفني والسفير باللغة الريفية.

الرباط.األسبوع
 

فجرتها  ال��ت��ي  الفضيحة  على  ل��ه  تعليق  أول  ف��ي 
جريدة »إلباييس« اإلسبانية بنشرها لوثائق سرية 
ملا يفترض أنه »احلسابات السرية اخلاصة مبالية 
احلزب  أن  تبرز  وال��ت��ي  احل��اك��م«  الشعبي  احل��زب 
توصل بتبرعات من شركات عقارية باألساس جرى 
توظيفها في حمات انتخابية، استفاد منها ماريانو 
راخ��وي وع��دد من وزرائ��ه احلاليني.. رفض رئيس 
املطالبة  للدعوات  اإلستجابة  اإلسبانية  احلكومة 
مليون  نصف  م��ن  أكثر  عنها  عبر  وال��ت��ي  برحيله 

إسباني.

عدوى التشبت الكراسي 
تنتقل إلى إسبانيا

العسكري الذي يريد السجن النه
الرباط.األسبوع

إنتهى زمن الود بني اآلباء وأبنائهم، هذا 
ليحكي عما  األسبوع  أب��واب  ط��رق  الرجل 
يسميه قصة معاناته مع زوجته وأبنائه، 
حيث  السجن،  إل��ى  بإرساله  ابنه  ويتهم 
يقول إن زوجته حصلت على شهادة طبية 
إرساله  وق��ررت  بينهما  نشب  شجار  بعد 
إلى السجن بإيعاز من إبنها، متناسني كل 
كان  منذ  للعائلة  قدمها  التي  التضحيات 
امللكية  املسلحة  القوات  في  يعمل كجندي 

باجلنوب من 1976 إلى سنة 2003.
ي��ؤك��د أنه  اه��م��وش مصطفى )ال���ص���ورة(، 
سيلجأ إلى احملكمة ملقاضاة إبنه ولكشف 
ح��ق��ائ��ق خ��ط��ي��رة ع��ن زوج���ت���ه، تضمنتها 
شكايته، حصلت األسبوع على نسخة منها 
التي  الفضائح  على  حتفظا  تنشرها  ل��ن 
اآلخر  هو  إبنه  أن  ومب��ا   ،)..( فيها  وردت 
جندي فإن الوجهة هي احملكمة العسكرية.

رحلة لجوء من حيفا إلى الرباط



الرباط.األسبوع

الصحفية  ال���ن���دوة  ش��ه��دت 
املنتخب  م��درب  عقدها  التي 
الطاوسي  رش��ي��د  ال��وط��ن��ي 
ي����وم ال��س��ب��ت امل���اض���ي في 
ال����رب����اط، ل��ت��ب��ري��ر اخل����روج 
من  الوطني  للمنتخب  امل��ذل 
إفريقيا،  ج��ن��وب  ن��ه��ائ��ي��ات 
الصحافيني  بني  كبيرا  جدال 
سيتحدث  التي  اللغة  ح��ول 
ب��ه��ا اإلط���ار ال��وط��ن��ي، حيث 
ك���ان االع��ت��ق��اد ال��س��ائ��د هو 

سيتحدث  ال���ط���اوس���ي  أن 
مطالب  ل��ك��ن  ب��ال��ف��رن��س��ي��ة، 
نزلت  التي  الدستور  تنزيل 
جعلته  ال��ص��ح��اف��ي��ني  ع��ل��ى 

بالعربية. يتحدث 
)املدرب  الطاوسي  أن  ورغ��م 
يتحدث  ك������ان  امل����غ����رب����ي( 
برع  أن��ه  إال  العربية  باللغة 
اآليات  بني  اخللط  في  كثيرا 
ال��ق��رآن��ي��ة ال���ت���ي ن���زل���ت في 
وخطابات  احل��ك��ي��م  ال���ذك���ر 
امللكني احلسن الثاني وامللك 
نسب  السادس، حيث  محمد 

ف��ي أك��ث��ر م��ن ك��ام ال��ل��ه إلى 
امللوك.

قال   « ال����ط����اوس����ي:  ي���ق���ول 
احل��س��ن ال��ث��ان��ي: رب��ن��ا افرغ 
اقدامنا  وثبت  صبرا  علينا 
وان�����ص�����رن�����ا ع����ل����ى ال����ق����وم 
البقرة  س���ورة  ال��ك��اف��ري��ن«.. 
التي  اآلي���ة  أم��ا   ،250 اآلي���ة 
األنفال  س����ورة  ف���ي  ج����اءت 
في  الله  يعلم  »إن   70 اآلي��ة 
خيرا«  يؤتكم  خيرا  قلوبكم 
فقد نسبها رشيد إلى خطاب 

امللك محمد السادس.

مدرب المنتخب المغربي ال يميز بين 
القرآن الكريم وخطابات الملوك

الرباط: األسبوع

أب��واب عائلة  امل��وت سيطرق  أن  أح��د يتصور  يكن  لم 
األسبوع،  هذا  بداية  بنعلي خال  ادري��س  اإلقتصادي 
بأنه  اإلنطباع  تعطي  هالة  لنفسه  يصنع  كان  فالرجل 
محصن ضد حلظات الضعف، فبنعلي املغربي والذي 
ال تربطه أية عاقة مع بنعلي الهارب من تونس اختار 
 20 حركة  فيه  جتد  وكانت  اجلماهير  حلب  اإلنتصار 
فبراير، خير سند فكري ألطروحاتها. بنعلي اإلقتصادي 
احلالية،  احلكومة  وخصم  فبراير   20 حركة  مناصر 
اختارت له الظروف أن ميوت في شهر فبراير عن سن 
يناهز 69 سنة، نتيجة وعكة صحية أملت به فجأة وفي 
كلماته  على  التركيز  يتم  كان  اجلميع، حيث  من  غفلة 
الكثير  ال��ذي فقد  النحيف  النظر إلى جسده  فقط دون 
من وزنه خال األيام األخيرة. »كنا ننتظر التغيير بأقل 
تكلفة. لكن اآلن نرى أن احلكم يريد أن يربح الوقت، ..ال 
ننسى أننا نعيش في عالم آخر، فالعالم العربي عاش 
هزة كبرى لم يسبق لها مثيل، وعدد من الدول، بالرغم 
من أنها تعاني مشاكل كبيرة، تسير نحو الدميقراطية 
مثل تونس ومصر..التهرب من الدميقراطية في املغرب 
سيؤدي إلى نفق مظلم«، بهذه الكلمات اختصر بنعلي 
حالة املغرب قبل أن يرحل عندما طرح عليه سؤال عن 
احلراك اإلجتماعي، فهو لم يكن ينظر بعني الرضى إلى 

شبهها  والتي  كيران،  بن  يقودها  التي  احلكومة  هذه 
باألسد دون أسنان.

»ال تنسو أن املتظاهرين في املغرب عندما يخرجون إلى 
الشارع يطالبون مبحاربة الفساد، لذلك قال املسؤولون 
بهم  اإلتيان  مت  عندما  لكن  الفساد،  سيحاربون  إنهم 
انتزعت أسنانهم، واألسد عندما تنتزع أسنانه ال تترك 
وتتركه ميوت،  ملدة  تستعمله  وبالتالي  س��اح،  من  له 
الشروط  ه��ذه  في  للحكم  والتنمية  بالعدالة  أت��ى  وم��ن 
كان يعرف أنه حزب سوف ميوت، لذلك هم يحضرون 
االحتاد  أو  واملعاصرة،  األصالة  هو  يكون  رمبا  بديا 
االشتراكي، الذي يتم دفع بعض األعضاء داخله لتشكيل 
معارضة مع »البام«، وال أستبعد أن يقود احلكومة خال 
السنوات القادمة«.. هذا ما كان يعتقده ادريس حسب 
تصريحاته الصحفية التي عادت إلى الوجود من جديد 

مع اقتراب الذكرى الثانية ملياد حركة 20 فبراير.
األسبوع تقدم تعازيها في هذا القطب اإلقتصادي الذي 
كان مفروضا أن يحتل مكانته في املجالس املقررة في 
للوطن  اإلخ��اص  مبدأ  من  النطاقه  نظرا  اإلقتصاد، 
والنصح على املستوى اإلقتصادي، متقدمني بتعازينا 
نقدم  كما  املغاربة،  اإلقتصاديني  عائلة  إل��ى  الصادقة 
التعازي إلى ولده مراد، وأخته إحسان حرم الدكتور عز 
الدين املنصوري وجلميع أفراد عائلته راجني من الله أن 

يشمل الفقيد بواسع رحمته. 
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حــدث

ألف وثيقة لتأسيس حزب سياسي في املغرب

منظمو مهرجان السينما طنجة مينعون املدير اجلهوي
 لوزارة االتصال من الدخول

الرباط.األسبوع

الول مرة يتحدث مسؤول حزبي 
ع��ن ع��دد ال��وث��ائ��ق التي يتعني 
جمعها من أجل تأسيس حزب 
سياسي.. حسب محمد املرواني 
الغير  العام حلزب األمة  األمني 
تأسيس حزب  فإن  به،  معترف 
يتطلب جمع ألف وثيقة من أجل 
التسجيل، وهو ما يعني حسب 
تأسيس  اس��ت��ح��ال��ة  امل��ت��ح��دث 

حزب سياسي.
املرواني الذي كان يتحدث خال 
ندوة عقدها صباح يوم الثاثاء 
املاضي بالرباط أكد انه سينظر 
قرار محكمة النقض ضد وزارة 
الداخلية التي استأنفت احلكم 
اإلب���ت���دائ���ي، وأط��ل��ق ال��ن��ار في 
جميع اإلجت��اه��ات، طالب بحل 

تعليات  أن  واعتبر  ال��ب��رمل��ان، 
االستئنافي  القضائي  امل��ق��رر 
»فاسدة  ح��زب��ه  ض���د  ال���ص���ادر 
بالنظر  وذل��ك  متوازنة«،  وغير 
القانونية  م��س��ت��ن��دات��ه��ا  إل����ى 
املطعون فيها، مضيفا أن املقرر 
القضائي »قرار سياسي توسل 

بالقضاء وسيلة لتحقيقه«،
كما حتدث عن »محنة احلقوق 
ب���ب���ادن���ا«، حيث  واحل����ري����ات 
دام���ت م��ا ي��زي��د ع��ن 6 سنوات 
»عجاف وال زالت مفتوحة على 
اللجنة  أن  موضحا  املجهول«، 
ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��أس��ي��س احلزب 
مقتضيات  اح���ت���رام  إط����ار  ف��ي 
السياسية،  األح�����زاب  ق��ان��ون 
ل���ه.. فمنهجنا  رف��ض��ن��ا  »ب��رغ��م 
يبقى العمل في إطار املشروعية 

الدستورية ».

طنجة.األسبوع

بالشمال  االت��ص��ال  وزارة  ممثل  أح��س   
كبيرة  بإهانة  الشعبي  ابراهيم  الزميل 
السينما  مهرجان  منظمو  رف��ض  بعدما 
بطنجة )1-9 فبراير2013.( إعطاءه دعوة 
ح��ض��ور ح��ف��ل االف��ت��ت��اح، رغ���م أن املركز 

وصاية  حت��ت  يقع  امل��غ��رب��ي  السينمائي 
الوزارة.

اإلهانة الثانية جاءت بعد أن متكن املدير 
اجلهوي لاتصال بجهة طنجة – تطوان، 
من الدخول إلى بهو قاعة »ركسي« بوسائله 
اخلاصة، فمنعه احلراس من الدخول إلى 
القاعة الرسمية لافتتاح، لكن حتى بعد أن 

متكن من الدخول إلى القاعة الرسمية، مرة 
ثانية بوسائله اخلاصة، وجد نفسه بدون 
مقعد و تابع فوضى االفتتاح وهو جالس 
على األرض، في الوقت الذي جلس األطفال 
الرسمية  ال��ك��راس��ي  ف��ي  و«ال���ق���اص���رات« 
والرسميني  للمهنيني  أص��ا  املخصصة 

والفنانني.

زعيم 20 
فبراير 

الذي رحل 
في شهر 

فبراير

طنجة.األسبوع

نبه بعض األئمة إلى واقعة غير مسبوقة حصلت خال 
الندوة التاسعة للحوار الوطني إلصاح العدالة والتي 
انعقدت مؤخرا بأحد الفنادق في مدينة طنجة، حيث حجز 
القاعات  الرميد إحدى  العدل واحلريات مصطفى  وزير 
يسف  محمد  فيها  تولى  اجلمعة،  أداء ص��اة  أج��ل  من 
الكاتب للمجلس العلمي االعلى مهمة اخلطيب، باملقابل 
فضل كتاب الضبط أداء صاة اجلمعة خارج الفندق في 
الشارع العام. هكذا إذن انقسمت صفوف املصلني إلى 
»جمعتني« كلتاهما متت إقامتهما خارج املسجد، وهذه 
ألسرة  الوطنية  الرابطة  إليها  نبهت  التي  املشكلة  هي 
املساجد باملغرب، حيث أن إقامة الصاة بهذه الطريقة 
مخالفة لشروط املذهب املالكي، التي تفترض إقامة صاة 
اجلمعة في مسجد مبني )..( وببنيان مخصوص  )..(. 
وقد خالف الكاتب العام للمجلس بهذا العمل كتاب »دليل 
االمام واخلطيب والواعظ«  الذي صادق عليه هو ووزارة 
االوق��اف( رغم حتفظ أسرة املساجد على كثير من بنود 
هذا الكتاب(،  وقد نص في احملور الرابع على مراعاة 
املذهب في العبادات واالحكام الصفحة »104« كما نص 
في  ومبقتضياته  به  التقيد  بضرورة 
ذكره  م��ا  )ح��س��ب   »106 الصفحة« 
البيان  أص��ح��اب  للرابطة(.  بيان 
الكاتب  م��ن  توضيحا  ينتظرون 
األعلى  العلمي  للمجلس  ال��ع��ام 
الصاة،  ه���ذه  إق��ام��ة  ح���ول سند 
ال��ذي رص��دت فيه  في الوقت 
واملجلس  االوق�����اف  وزارة 
إمكانات  األع��ل��ى  العلمي 
هائلة من أجل احملافظة 
املغربية  الثوابت  على 
ومنها املذهب املالكي، 
عما  يتساءلون،  كما 
عاقة  لامر  ك��ان  إذا 

بالتزلف للحكومة.

الرميد واملجلس العلمي يخالفون 
املذهب املالكي في صالة اجلمعة 

التوحيد  حليته..  من  نكيران  خفف  أن  عد 
الراط في  حجاب  دون  واإلصالح 

مع  اليوم  عنه  يعبر  ال��ذي  اإلنفتاح  ه��ذا  كل  عن  عبر  أن  والتنمية  العدالة  حل��زب  يسبق  لم 
تواجد عبد اإلله بن كيران في رئاسة احلكومة، فبعدما قرر االمني العام ارتداء ربطة العنق 
والتخفيف من كتافة حليته، هاهن نساء حركة التوحيد واإلصالح، اجلناح الدعوي للحزب 
يوزعن الورود، في شارع محمد اخلامس بالرباط مبناسبة عيد املولد النبوي، متاما كما يفعل 

اتباع احلركات اليسارية.

محمد املرواني

 مصطفى
الرميد

 املرحوم
بنعلي
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من القلب

نجح بأشعار نزار قباني ألن 
زوجته  الراحلة كانت عراقية

ليس هناك عربي واحد لم يعشق ولم يتفاعل 
كاظم  الشهير  العراقي  المطرب  أغاني  مع 

الساهر.
شهر  في  الموصل  في  الساهر  كاظم  ولد 
شتنبر 1957. وبسبب فقر عائلته فقد وعى 
على  االعتماد  بأهمية  مبكرا  الساهر  كاظم 
نفسه. فكان يشتغل خالل عطله الدراسية في 
الشخصي  مصروفه  ليضمن  المثلجات  بيع 
وليحقق أمنية طفولته الكبرى أال وهي شراء 
ق��ي��ث��ارة. وب��ع��د ع��دة س��ن��وات م��ن العمل في 
والكتب جمع  المثلجات  بيع  وفي  المصانع 
كاظم الساهر مبلغ 12 دينار فاشترى بها أول 

قيثارة في حياته وهو ابن 16 سنة.
وبعد ذلك عمل أستاذا لمادة التاريخ، ودًرس 
الموسيقى للتالميذ لمدة سنة ونصف. ثم عين معلما لمادة الفن والموسيقى 
في مدرسة كربيش ومدرسة بيناتا بإحدى القرى العراقية الشمالية وذلك 

خالل سبعينيات القرن الماضي.
ولكن طموحات كاظم كانت كبيرة..كبيرة جدا. وهكذا انطلق باحثا عن 
فرصته في عالم الفن الذي بدأ حياته الفنية فيه بالغناء في حفالت الزواج 
والختان. وجاءته الفرصة الذهبية بل الماسية عندما سافر نحو القاهرة 
حيث التقى الشاعر الكبير نزار قباني. وكان نزار قد فقد منذ مدة وجيزة 
آنذاك زوجته العراقية التي كان يهيم بها ويهيم بكل ما هو عراقي مثلها 
العراقية  السفارة  تفجير  في  لقيت مصرعها  التي  بلقيس  السيدة  وهي 
ببيروت والتي كانت بلقيس موظفة بها. فاحتضن كاظم الساهر بسبب 
حبه العظيم لزوجته ورغبته في الوفاء لذكراها بخدمة كاظم ألنه ابن بلدها.  
فابتسمت الحياة والحظ لكاظم الساهر بعد أن بدأ نزار قباني يمنحه أجمل 
أشعاره وأرقى تعابير حبه لزوجته الراحلة. وهكذا انتقل كاظم إلى مرحلة 
العالمية وصار مطربا يشار له بالبنان بعد أن حققت أغانيه القبانية نجاحا 
منقطع النظير. ولكن ماليين الذين تتبعوا كرم نزار مع كاظم اعتقدوا بأنه 
هام بصوته. فاكتشفت الحقيقة ذات ليلة وأنا ألبي دعوة على مائدة العشاء 
في بيت األستاذ ماجد دوماني، الملحق الصحفي بسفارة الكويت ببيروت 
في ذلك الوقت، وكان معنا على نفس المائدة والد زوجة رئيس وزراء لبنان 
الحالي الملياردير نجيب ميقاتي. وهناك تعرفت على الشاعر األسطورة 
نزار قباني. وتوطدت عالقتي بنزار بعد تلك الليلة فصارت لقاءاتنا تتكرر 
باستمرار. وذات يوم كنت جالسا مع نزار قباني على تيراس فندق »هوليداي 
إن« بالقاهرة وذلك بعد نجاح أغاني كاظم الساهر من أشعاره. فسألته 
قائال له وهو الذي كان يعرف عالقتي القوية بالعندليب الراحل عبد الحليم. 
فقلت له: »قل لي يا أستاذ نزار. هل تعشق صوت كاظم الساهر وتعتبره 
في نفس مستوى صوت عبد الحليم حافظ رحمه الله؟ فانتفض نزار وقد 
تغير لونه، وقال لي: »أستغفر الله يا رمزي. أنا متأكد من أنك تعرف الجواب 
عن سؤالك قبل أن تطرحه علي. فهل أنا غريب في عالم الفن حتى أعتبر 
صوت كاظم ولو قريبا من صوت مطرب األجيال عبد الحليم حافظ. شتان 
وشتان بين الثرى والثريا وال مجال للمقارنة بين عمالق ومطرب عادي.« 
فسألته : »ولماذا إذن جعلته ينجح كل هذا النجاح بمنحه أشعارك؟« فقال 
لي وقد اغرورقت عيناه: »لقد جاءني كاظم وهو شاب يافع وطموح إلى 
أبعد درجات الطموح. كما أن بلده العراق يعيش مآسي وحروب كانت لها 
بداية وال يعلم نهايتها سوى الله. واألهم من هذا وذاك أنه ابن بلد المرأة 
الوحيدة التي أحببتها والتي جعلتني أقول أجمل أشعاري أال وهي زوجتي 
بكل  صوته  ترى  »وكيف  مجددا:  سألته  ثم  بلقيس.«  الراحلة  وحبيبتي 
صراحة؟« فأجابني: »ال بأس به«. فألححت عليه بسؤال آخر: »إذا كان صوته 
ال بأس به فقط. فلماذا منحته كل هذه الشهرة بفضل أشعارك النادرة؟« 
فقال لي وقد أحنى رأسه: »إسمع يا رمزي. لو جئتني أنت بنفسك طالبا 
أشعاري لكنت قد وهبتها لك رغم أنك لست مطربا. فقد عاهدت قبر حبيبتي 
العراقية بأن أمّد يدي بالمساعدة والدعم لكل ما يمت بصلة لجنسيتها 
العراقية. وكاظم كان هو العراقي الوحيد الذي طرق بابي فلم أغلقه في 
وجهه أبدا.« فقلت له في النهاية:« إذن فنجاح كاظم الساهر وشهرته ليسا 
بفضل صوته بل بفضل عطفك عليه لكونه عراقي الجنسية مثل السيدة 
الفاضلة الراحلة زوجتك؟« فقال لي: »ال. ليس لهذا الحد. فال يجب أن نظلمه 

ألن صوته مقبول وطموحاته ساعدته كثيرا في تحقيق ما وصل إليه«.
وبعد أن تركزت دعائم نجاح وشهرة كاظم الساهر رحل نزار قباني إلى 
دار البقاء. فواصل كاظم مسيرته مع شعراء آخرين ولكن أغانيه بعد وفاة 

نزار لم ترق إلى نفس المستوى من نجاحاته السابقة.
أما على الجانب اآلخر لحياة كاظم، فقد ارتبط في مطلع شبابه من ابنة 
عمه التي أنجب منها ولدين هما وسام )المزداد في سنة 1981(، وعمر 
)المزداد في سنة 1984(. ولكن وبعد سنوات طويلة من الزواج تم طالق 
كاظم وزوجته لينفرد بنفسه كأغنية حزينة – كما يقول دائما-. وفي السنة 
الماضيه أهداه ابنه وسام وزوجة ابنه سارية حفيدة جميلة تمت تسميتها 

»سارية« تيمنا بإسم خالتها.
ومنذ مدة قصيرة انطلقت شائعات مفادها بأن كاظم الساهر قد تزوج 
من اإلعالمية العراقية هيفاء الحسين، مديرة قناة الفيحاء بواشنطن. ولكن 

كاظم لم يعلق على الخبر. وترك األيام لتكشف الحقيقة.
لقد كتبت كل هذه الحقائق بحكم عملي كصحفي يجب أن يقول الحقيقة 

أوال وأخيرا.
ولكن بين هذا وذاك يبقى كاظم فنانا كبيرا نجح بذكائه وطموحاته ولم 
يضرب أحدا على يده ليعطيه كل ذلك النجاح، بل إن الله هو الذي منحه 

ذلك النصيب المشرق في الفن وفي الحياة.

 رمزي صوفيا

الرباط:األسبوع

بمدينة  السابق  القائد  الرشيد  حسن  يحاول  سنوات  منذ 
الريصاني )سنة 1966( استرجاع ممتلكات عائلته في منطقة 
تافياللت، لكن حلم استرجاع أمجاد األجداد استعصى عليه 

كثيرا، ولم يبق أمامه سوى التفرج على ما يحصل.
موالي حسن كما يخاطبه أفراد عائلته، هو أحد أحفاد محمد 
الرابع وقد انتقل من مجال العمل في السكك الحديدية إلى 
سلك السلطة بأمر من الحسن الثاني شخصيا سنة 1966، 
حيث تقتضي األعراف أن يعين الملك قائد »الريصاني« مهد 
الدولة العلوية دون الرجوع إلى وزارة الداخلية.. حصل ذلك 
والد  ج��ن��ازة  تشييع  خ��الل 

حسن الرشيد الذي كان بدوره قائد 
المنطقة.

قد  الثاني  الحسن  ال��راح��ل  وك��ان 
في  ال��رش��ي��د  حسن  تعيين  فضل 
الذين  إخ��وت��ه  ب���دل  ق��ائ��د  منصب 
يفوقونه سنا، لكن ادريس البصري 
لم يرقه هذا األمر، فأخضعه لعدة 
تنقيالت بدأت بنقله من الريصاني 
إلى ميدلت ثم إلى »كرامة« )الريف(، 
الخميسات،  وبعدها  ت��ط��وان  ث��م 
أجره  م��ن  نهائيا  ي��ح��رم  أن  قبل 
منذ سنة 1993 بعد توقيفه بقرار 

يقول حسن الرشيد أنه لم يتوصل به مكتوبا، كما أكد ذلك 
للمحكمة اإلدارية التي لم تأخذ كالمه بعين اإلعتبار.

حسن الرشيد كان قد رفع رسالة إلى الملك محمد السادس 
سنة 2009 يقول فيها:»أنعمت بتقبيل الراحتين الكريمتين 
لوالدكم صاحب الجاللة الحسن الثاني.. أثناء زيارته لضريح 
جدكم الولي الصالح موالي علي الشريف في ماي 1966، إذ 
كان لي شرف تعييني من طرف جاللته قائدا على الريصاني 
الذي ربانا على نهج  الله،  مباشرة بعد وفاة وال��دي رحمه 
الوفاء وخدمة العرش العلوي منذ توليه منصب قائد لمنطقة 
تافياللت سنة 1932 إلى 1966، وقد تعرض من طرف الجنرال 

»بارالنج« للسجن والنفي خالل أحداث ثورة الملك والشعب، 
وكان له دور فعال في إحباط مؤامرة عدي وبيهي«.

ويوضح صاحب الرسالة بأن جده موالي المهدي هو اآلخر 
قد تقلد منصب الخليفة السلطاني على تافياللت معاصرا 
ألبناء عمومته، كل من السلطان موالي عبد الحفيظ والسلطان 
م��والي ي��وس��ف، كما يؤكد أن��ه ش��ارك ه��و اآلخ��ر ب���دوره في 
المعارك التي قادها جيش التحرير منذ سنة 1956 رغم أن 

سنه لم يكن يتجاوز 16 سنة.. 
واستنفرت بعض مقاطع الرسالة المشار إليها جميع األجهزة 
نهاية  تافياللت  لمنطقة  السادس  محمد  الملك  زي��ارة  إب��ان 
سنة 2009، حيث طرق بعض الرجال أبواب حسن الرشيد 
ليسألوه بعض األسئلة، فاعتقد أن قضيته تتجه للحل ولكنه 
ك��ان هو  ال��غ��رض  أن  بعد  فيما  تأكد 
 )..( الملك  مع  لقائه  لتفادي  طمأنته 
تماما كما حصل له سنة 1983 عندما 
إليه  بإحضاره  الثاني  الحسن  أم��ر 
موالي  لضريح  زي��ارت��ه  هامش  على 
علي الشريف، فتدخل بعضهم ليمنع 
اللقاء، ويتأكد فيما بعد أن الغرض من 
ذلك هو حرمانه من المنحة التي كان 

سيحصل عليها.
يؤكد حسن الرشيد بأنه أحد ضحايا 
أمر  معاقبته  وب��أن  البصري  ادري���س 
معاقبتهم  يجب  فالذين  مقبول،  غير 
»القايد  مع  ذهبوا  الذين  الخونة  هم 

الكالوي« وليس أمثاله الذين شاركوا 
ف���ي ث�����ورة ال��م��ل��ك وال��ش��ع��ب وجيش 
التحرير، كما يؤكد أن أوامر البصري 
لقاء  م��ن  يتمكن  أن  دون  دائ��م��ا  حالت 
الملك، علما أنه لم يطرق أبواب وزارة 

الداخلية قبل سنة 1993، حسب قوله.

وهي  ابتدائيا  المحاكم خسرها  أم��ام  الرائجة  القضايا  كل 
ثالثة قضايا واحدة مرفوعة ضد برلماني وواحدة مرفوعة 
ضد المجلس البلدي وواحدة مرفوعة ضد إحدى التجمعات 
اإلقتصادية.. وهو بذلك يلعب الورقة األخيرة التي قد تعيد له 
ممتلكات عائلته في المرحلة اإلستئنافية أو بعد تدخل جهات 
عليا للتفتيش والسهر على حسن سير التحقيقات وهذا ما 
أن  للملك، علما  الرشيد في كل مراسالته  كان يطلبه حسن 
وضعه الصحي تراجع كثيرا بسبب التفكير في هذه القضايا 

وبسبب دورة الزمان الذي ال يرحم )..(.

حاره البصري سبب قره من امللك الراحل 
وحرمه من منصب القائد الذي ورثه عن أيه

قصة »إضطهاد« ابن عم 
الحسن الثاني في تافياللت

ولد حسن الرشيد في اإلطار كان هو اآلخر قائدا بالريصاني

كاظم الساهر....

بعض المقاالت الصحفية التي أثارت قضية حسن الرشيد لكن بدون جدوى
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قراءة في خبر

أخشى أن يطالب البرملانيون 
سحب كالم الله 

استشهدت  لقد   
اخللق  س���ي���د  ب����ك����ام 
لم  »ان  ال���ل���ه  رس������ول 
تستح فافعل ما شئت«. 
ف��ه��ل ك���ام رس���ول الله 
رفضت  لقد  س��ب��ة،  فيه 
ك�����ام  اس������ح������ب  ان 
ال����رس����ول ال���ك���رمي في 
ال��ب��رمل��ان واخ���ش���ى ان 
يطالب البرملانيون يوم 
غد منا سحب كام الله 
تعالى وهذا ما ارفضه. 

محمد أوزين )الحكومة(

زعيم التنظيمات اإلنفصالية
رئيس  ي���ري���د   
جنوب  ج���م���ه���وري���ة 
املبتدعة  ال����س����ودان 
صهيونيا  واملدعومة 
العصابات  يتزعم  أن 
على  ولو  االنفصالية 
حساب األمن والسلم 
أن  وي��ب��دو  العامليني. 
أمنية سلفا كير في أن 
الروحي  األب  يصبح 
االنفصال  مل��ت��زع��م��ي 
األعراف  يتجاوز  بكام  يتقول  جعلته  إفريقيا  في 
الدبلوماسية املقبولة، حني دعا اململكة املغربية الى 
االعتراف مبا يسميه »اجلمهورية الصحراوية« على 
اعتبار أن ذلك بالنسبة له يعد مدخا إلنهاء النزاع 

في الصحراء.
عبـد الفتـاح الفاتحـي )باحث في الشؤون الصحراوية(

ال ميكن أن تعود األمور إلى ساق 
عهدها

نقيس  ال  إن��ن��ا   
رصيد احلكومة مبعيار 
ال���ث���ورة ال��ت��ي ل��م تقع، 
ال������وزراء  ن��ط��ال��ب  وال 
ب���إت���ي���ان امل���ع���ج���زات، 
لكننا نطالبهم فقط بأن 
يظلوا أوفياء لوعودهم 
السابقة  ول��ص��ورت��ه��م 
فيما  املعلنة  ومبادئهم 

مضى، ففي املغرب عرفنا حراكا شعبيا بتأثير من 
الثورات، كما أن احلكومة احلالية جاءت في سياق 
ارتفع فيه سقف املطالب الشعبية، وقد يقبل الناس 
على مضض أن تتطور األمور ببطء شديد، ولكن ما 
ال ميكن قبوله هو أن تعود األمور إلى سابق عهدها 

كأن شيئا لم يقع.
أحمد عصيد )ناشط امازيغي(

احلبس لن يساهم في تطوير 
الصحافة

 لم أسجل بأن 
السالبة  ال��ع��ق��وب��ات 
للحرية مكنت في أي 
دول����ة م��ن ال����دول من 
تنظيم مهنة الصحافة 
وت���ط���وي���ر أدوات����ه����ا 
أخاقياتها،  واحترام 
العقوبات  إن  ب����ل 
للحرية،  ال���س���ال���ب���ة 
تعيق وحتجب اإلشكاليات األساسية التي تعيشها 
املهنة في محيطها السياسي والثقافي واإلجتماعي 
واإلقتصادي والقانوني، وبالتالي فأي نقاش حول 
تطوير مهنة الصحافة ال يتأتى بتأطيرها بقانون، 
بل بتقوية آليات الدميقراطية مبا ال يحد من حرية 

التعبير والصحافة.

يتضمن هذا الركن األسبوعي بعض وجهات 
النظر المعبر عنها خالل هذا األسبوع 
لوسائل اإلعالم وهي تعبر عن رأي أصحابها

وجهــات نـظـــر

س��ن��وات شرعت  ث��اث  قبل 
احلكومة في الترويج الستعمال 
امل��ص��اب��ي��ح اإلق��ت��ص��ادي��ة بشكل 
أكثر  انها  بدعوى  مسبوق  غير 
إقتصادا للطاقة، وكان ذلك سببا 
في إبرام عدة وزارات لصفقات 
بدل  اقتصادية  إقتناء مصابيح 
ذلك  ح��دث  ال��ق��دمي��ة،  املصابيح 
في عهد وزيرة الطاقة واملعادن 
احملسوبة على التجمع الوطني 
وفي  بنخضرا،  امينة  ل��أح��رار 
املصابيح  ان���ت���ش���رت  ع��ه��ده��ا 
اإلق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ك��ل االس���واق 

نتيجة اإلشهار.
فجأة خرجت وزارة الصحة 
هذا األسبوع لتحذر من خطورة 
ه���ذه امل��ص��اب��ي��ح ب��ع��دم��ا كانت 
انتشارها،  في  سببا  احلكومة 
أغندور،  رش��ي��دة  أوض��ح��ت  فقد 
بأحادي  التسمم  قسم  رئيسة 
باملركز  ال���ك���ارب���ون  أوك���س���ي���د 
املغربي حملاربة التسمم واليقظة 
هذه  خ���ط���ورة  أن  ال����دوائ����ي����ة، 
تتجلى  اإلقتصادية  املصابيح 

املغربية  بالسوق  انتشارها  في 
ثمنها  ويتراوح  كبيرة،  بطريقة 
بني 10 و30 درهم، ويعود إقدام 
املواطنني على اقتنائها من أجل 
الكهربائية  الطاقة  احلفاظ على 
أنه  كما  ال��ف��ات��ورة،  وتخفيض 

املصابيح  ه���ذه  ت��س��وي��ق  ي��ت��م 
املعنية.  اجل��ه��ات  م��راق��ب��ة  دون 
)الصباح عدد الثاثاء 5 فبراير 

.)2013
وأوض�����ح�����ت غ�����ن�����دور في 
أن  اجل��ري��دة  ل���ذات  تصريحها 

امل��ص��اب��ي��ح ال��ت��ي ت��ف��وق نسبة 
مليغراما   18 ب��ه��ا  ال���زئ���ب���ق 
من  ع���دة  م��خ��اط��ر  ف��ي  تتسبب 
بينها مشاكل تنفسية، قد تكون 
أن  املمكن  م��ن  أنها  إال  خفيفة 
في  إلى ضيق  تصل خطورتها 
ارتفاع  أن  كما  احل��اد،  التنفس 
مبشاكل  يتسبب  الزئبق  نسبة 
وتؤثر  العصبي،  اجل��ه��از  ف��ي 
ب��ش��ك��ل خ��ط��ي��ر ع��ل��ى ال���دم���اغ، 
اإلرتفاع  ه��ذا  يتسبب  وأي��ض��ا 

في خلل في عمل الكليتني.
وتعد هذه املرة هي األولى 
احلكومة  ف��ي��ه��ا  ت��ه��اج��م  ال��ت��ي 
امل��ص��اب��ي��ح اإلق��ت��ص��ادي��ة، منذ 
احلملة التي أطلقتها بنخضرا 
خالها  تتحدث  تكن  لم  والتي 
لهذه  محتملة  أخ��ط��ار  أي��ة  ع��ن 
أن  األح��رى  يكن  أل��م  املصابيح، 
بينهما  فيما  ال��وزارت��ان  تنسق 
احلكومي  التضامن  إط���ار  ف��ي 
احلالية  احلكومة  اعمال  أن  أم 
التي  احلكومة  أعمال  »ستجب 

سبقتها«.

هل سمعت أمينة نخضرا عن أخطار املصايح اإلقتصادية ?

قراءة في خبر

إنتفاضة شعبية »قادمة« إلى املغرب
املصرية  السابع«  »اليوم  جريدة  قالت 
أنفسهم  تصوير  يفضلون  املغاربة  أن 
على أنهم متفردون فى الشرق األوسط، 
من حيث إيجاد سبيل ثالث ما بني الثورة، والقمع وسط 
انتفاضات الربيع العربى )العدد الصادر بتاريخ 5 فبراير 

.)2013
العدل  أكبر جماعة إسامية معارضة وهي  أن  وأوضحت 
واإلحسان تعارض تلك النظرة، ففى مقابلة مع األسوشيتد 
برس حذر فتح الله أرسان، نائب األمني العام للجماعة، من 
أن املغرب يواجه خطرا جديا بنشوب ثورة شعبية إن لم 
تعترف الدولة مبطالب الربيع العربى مع تطبيق إصاحات 
دميقراطية حقيقية. وقال مبنزله بالعاصمة الرباط »تدهورت 
األمور إلى نقطة ما قبل الربيع العربى، واليوم هناك خطر 
أن  ال ميكننا  هيكل سياسى..  أى  خ��ارج  انتفاضة شعبية 
نتنبأ بتوقيت انفجار األوضاع االجتماعية، لكن املؤكد أن 

جميع العناصر موجودة بالفعل«.

س��������اع��������دت 
امل�����خ�����اب�����رات 
امل�����غ�����رب�����ي�����ة 
نظيرتها األمريكية في االختطاف 
ألشخاص  ال��وح��ش��ي  والتعذيب 
حيث  إره��اب��ي��ني،  أن��ه��م  يفترض 
خ��ض��ع��وا مل��ع��ام��ل��ة ره��ي��ب��ة في 
بالقرب  »السري-العلني«  املعتقل 
من العاصمة الرباط )..(، حسبما 
أفادت جريدة نيويورك تاميز نقا 
التعذيب،  ح��ول  دول��ي  تقرير  عن 
وتأتي هذه املعطيات لتشير إلى 
تورط املغرب في ارتكاب خروقات 
خال »احلرب ضد اإلرهاب« التي 
 11 شنها احملافظون اجلدد بعد 

سبتمبر.
وال��ت��ق��ري��ر م��ن إجن���از مؤسسة 
»مبادرة املجتمع العادل«، نشرته 
موقعها  ف���ي  ت���امي���ز  ن���ي���وي���ورك 
ويتضمن  املاضي،  الثاثاء  ي��وم 
معطيات دقيقة حول البلدان التي 

األمريكية  للمخابرات  رخ��ص��ت 
املطارات  باستعمال  إيه  آي  سي 
املتهمني  ب���ع���ض  واس���ت���ق���ب���ل���ت 
بطرق  الس��ت��ن��ط��اق��ه��م  ب���اإلره���اب 
ويستعرض  ل��ل��غ��اي��ة.  وح��ش��ي��ة 
شخصا   136 أس���م���اء  ال��ت��ق��ري��ر 
وك���ي���ف ج����رى ن��ق��ل��ه��م وت���اري���خ 
عاوة  السرية  اجلوية  الرحات 

على طرق استنطاقهم.
التي  ال��دول  التقرير  ويتضمن 
رخ��ص��ت ل��ل��رح��ات ال��س��ري��ة مثل 
والبرتغال  واس��ب��ان��ي��ا  امل��ان��ي��ا 
التي  ال��������دول  ث����م  وإي���ط���ال���ي���ا 
وفي  السرية  للرحات  رخصت 
املتهمني  استقبلت  نفسه  الوقت 
الدول  ه���ذه  وم���ن  الستنطاقهم. 
التقرير  له  الذي خصص  املغرب 
وج����اء  ك���ام���ل���ة،   97 ال��ص��ف��ح��ة 
ف��ي ال��ف��ق��رة األول����ى »امل��غ��رب من 
ق��ام��ت مبساعدة  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان 
األمريكية  االس��ت��خ��ب��ارات  وك��ال��ة 

على االعتقال واالحتجاز السري 
إلى  إض��اف��ة  املعتقلني  وت��ع��ذي��ب 
فتح أجوائها أمام طائرات تابعة 
لاستخبارات االمريكية التي كان 

على متنها معتقلون سريون«.
هناك  ال��ت��ق��ري��ر  ان    وي���ذك���ر 
باملغرب  ل��اح��ت��ج��از  م���رك���زي���ن 
السري   االعتقال  فيها  يتم  ك��ان 
وكالة  مع  االستثنائي  والتسليم 
املعتقل  االمريكية.  االستخبارت 
األول وهو »مركز متارة »،ويقول 
الرباط،  إنه  مركز يوجد  جنوب 
األم��ن  الداخلي  قبل  من  ي��دار  و 
امل��غ��رب��ي » ،وت��ق��ول اس��ت��ن��اد إلى 
 2010 لعام  املتحدة  االمم  تقرير 
األقل  على  اعتقال  فيه  جرى  إنه 
التسليم  ضحايا   م���ن  ث���اث���ة 
محمد،  بنيام  وه��م  االستثنائي  

ابو بريتل، ونور الدين.
التقرير  عنه  ي��ق��ول   والثاني  
إنه أنشئ مبساعدة من الواليات 

امل��ت��ح��دة االم��رك��ي��ة، وه��و عبارة 
بعني  يوجد  إضافية  منشأة  عن 
وكان  ال��رب��اط  م��ن  القريبة  ع��ودة 
بصلتهم  ل��ل��م��ش��ت��ب��ه  م��خ��ص��ص��ا 
ب��ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة. وق����د جرى 
أجانب  أشخاص   7 اعتقال  فيه 

لشهور طويلة
املغرب  ي��ن��ف��ي    وك����ال����ع����ادة، 
لكن  االتهامات  هذه  مثل  رسميا 
املخابرات األمريكية اعترفت أمام 
الكونغرس األمريكي بوقوع هذه 
مختلف  نحو  السرية  ال��رح��ات 
الدول والتعذيب املمارس باسمها 
في بعض الدول. واعترف الرئيس 
األم��ري��ك��ي ب���اراك أوب��ام��ا بدوره 
ب��وق��وع ه��ذه ال��ت��ج��اوزات. وكان 
البرملان األوروب��ي قد اعترف في 
تقرير له بوقوع عمليا االختطاف، 
ويتضمن تقرير البرملان الرحات 

السرية نحو املغرب.
عن موقع ألف بوست 

تفاصيل التقرير األمريكي الذي يدين املخارات املغرية

م��ع��اذ احلاقد  دخ��ل 
ال��ش��اب معاذ  وه���و 
ب�����ل�����غ�����وات ال������ذي 
يسميه  أن  ي��ف��ض��ل 
مبغني  ال���ب���ع���ض 
حركة 20 فبراير في 
الطعام  عن  إضراب 
اإلثنني  ي����وم  م��ن��ذ 
وأوضحت  املاضي، 
ص���دي���ق���ت���ه م���اري���ا 
كرمي أن السبب هو 
»االنتهاكات املتكررة 
كسجني،  حل��ق��وق��ه 
التفتيش  آخ���ره���ا 
امل����ه����ني ألغ����راض����ه 
 )...( اجل��م��ع��ة  ي���وم 
وحجز كتاباته على 
اع���ت���ب���اره أن���ه���ا قد 
ما  إس���اءة  تتضمن 

للمؤسسات«.

بعد أن شجعت الحكومة على انتشارها

هل ستبادر وزارة الداخلية إلى تكذيبه

أمينة بوعياش )ناشطة حقوقية(

الطعام عن  »احلاقد«   إضراب 



العدد: 727 
اخلميس 

7 فبراير 2013

عناصر  إحدى  األمنية  احلكامة  شكل مطلب 
احلوار الوطني الواسع الذي شهدته بالدنا 
قبل دستور 2011، إذ دافعت بعض األحزاب 
احلقوقية  اجل��م��ع��ي��ات  وج���ل  ال��س��ي��اس��ي��ة، 
وف��ع��ال��ي��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي ع���ن تضمني 
لألجهزة  البرملانية  الرقابة  ملبادئ  الدستور 

والسياسات األمنية.
ال��دف��اع كانت  ه��ذا  أن خلفية  ال��واض��ح   ومن 
ه��ي��ئ��ات اإلنصاف  ت��وص��ي��ات  إل���ى  ت��س��ت��ن��د 
احلكامة  ب��ت��رش��ي��د  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وامل���ص���احل���ة 
األمنية، والتي نصت على جملة من املبادئ 
في  احلكومية  املسؤولية   : املوجهة ضمنها 
مجال األمن، املراقبة والتحقيق البرملاني في 
مجال األمن، توضيح ونشر القوانني املنظمة 
املراقبة  األم���ن���ي،  ال���ق���رار  ات��خ��اذ  ملسلسل 
األمنية،  وامل��م��ارس��ات  للسياسات  الوطنية 

معايير وحدود استعمال القوة...
جوهر  بالكامل  يتبنى  ل��م   ،2011 دس��ت��ور 
احلقوقية،  وامل���ط���ال���ب  ال��ت��وص��ي��ات  ه����ذه 
ف��ك��رة م��ح��وري��ة ه��ي ربط  لكنه ان��ط��ل��ق م��ن 
فصليه  في  ق��دم  كما  باحملاسبة،  املسؤولية 
21 و22 ما ميكن اعتباره عناصرا مرجعية 
للسياسة األمنية، ترتبط باحلق في السالمة 
ال��س��ل��ط��ات سالمة  ب��ض��م��ان  ال��ش��خ��ص��ي��ة و 
السكان والتراب، في إطار احترام احلريات 
واحل��ق��وق األس��اس��ي��ة، وب��ع��دم ج���واز املس 
بالسالمة اجلسدية أو املعنوية ألي شخص، 

وبتجرمي التعذيب.
،ال���ذي  ال��ف��ص��ل 54  ف���إن   من ج��ه��ة أخ�����رى، 
ت��ط��رق إلى  ل��ألم��ن،  ي��ح��دث املجلس األع��ل��ى 
هو  و  أال  أمنية  سياسة  ألي  مركزي  مفهوم 
كذلك،  الدستور  اجليدة«.  األمنية  »احلكامة 
جعل البرملان مختصا ضمن مجال القانون، 
مصالح  بنظام  يتعلق  ما  كل  في  بالتشريع 

وقوات حفظ األمن.
السياسات  موقع  هو  يطرح  ال��ذي   السؤال 
األمنية من توزيع الصالحيات داخل السلطة 
التنفيذية؟ خاصة بعد تلويح رئيس احلكومة 
خالل جوابه خالل اجللسة الشهرية األخيرة 
ي��ن��اي��ر(.  28( ال��ع��ام��ة  ب��ال��س��ي��اس��ة  املتعلقة 

ب����أن م��س��أل��ة األم�����ن ت���دخ���ل ض��م��ن األم����ور 
ي��وح��ى بوجودها  ق��د  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، مم��ا 

خارج مجال االختصاص احلكومي.
السياسات  ج��ع��ل  ال���دس���ت���ور  أن   ال���واق���ع 
ال��ع��م��وم��ي��ة، ج���زء م��ن امل��ج��ال امل��ش��ت��رك بني 
 49 فالفصل  واحل��ك��وم��ة،  امللكية  املؤسسة 
أدرج املسؤولني عن اإلدارات املكلفة باألمن، 
التعيني  يتم  التي  »املدنية«  الوظائف  ضمن 
فيها ب��ع��د ال���ت���داول ف��ي امل��ج��ل��س ال����وزاري 
وباقتراح من رئيس احلكومة ومببادرة من 

الوزير املعني.
األعلى  املجلس  ي���رأس  ال���ذي  امل��ل��ك  أن   كما 
هذا  اجتماع  رئاسة  تفويض  ميكنه  باألمن 

املجلس لرئيس احلكومة.
ل��ي��س ه��ن��اك م���ا مي��ن��ع احل��ك��وم��ة من   لذلك 
ال��ت��دخ��ل ف���ي ال��س��ي��اس��ات األم��ن��ي��ة ضمن 
 92 الفصل  املمنوحة مبقتضى  الصالحيات 
العمومية،  السياسات  في  بالتداول  املتعلقة 
الراهنة  والقضايا  القطاعية،  والسياسات 

املرتبطة بحقوق اإلنسان وبالنظام العام.

من هنا وهناك

رسالة إلى ن كيران  ي��������ج��������ري 
امل���������ش���������ه���������د 
ف��������ي م����دي����ن����ة 
افريقيا.  ه��ول��ي��ود  وارزازات، 
كبار  م���خ���رج���ون  ص������ّور  ه���ن���ا 
وريدلي  بازوليني  ب��اول��و  مثل 
بفضل  أف�����الم�����ه�����م  س�����ك�����وت 
ُيسهل  ط��ب��ي��ع��ي  ض����وء  ت���وف���ر 
خالل  كثيرة  ساعات  التصوير 
مئات  املشهد  في  ن��رى  النهار. 
يشاركون  املغاربة  الكومبارس 
عن  تاريخي  فيلم  تصوير  ف��ي 
ال��روم��ان. وي��ج��ري احل���وار بني 
في  الشعب  أم��ام  امللك ووزي���ره 
»األغ�������ورا« ب��ي��ن��م��ا حت��ي��ط بهم 

التماثيل احلجرية.
� أصغر  م  فجأة يقتحم املقَدّ
الداخلية  وزارة  ف���ي  م��وظ��ف 

البالتوه   � ال��س��ل��ط��ة  وم��ب��ع��وث 
مجريات  ع���ل���ى  وي���ت���ل���ص���ص 
التصوير. يستمع حلوار يشتكي 
فيه امللك من »عام اجلوع«، ومن 
ن��ق��ص اإلم��ك��ان��ات امل��ادي��ة لدى 
م، يتوهم  جاللته... يغضب املقَدّ
»صاحب  ي��ت��ن��اول  احل�����وار  أن 
اجلاللة امللك« احلاكم حاليا في 
تصوير  يجري  بينما  امل��غ��رب، 
القدامى...  امل���ل���وك  ع���ن  ف��ي��ل��م 
بتغيير  ويطالب  املقدم  يتدخل 
احلوار الذي يستحيل أن يقوله 
امللك... ملاذا؟ يجيب املقدم بثقة 
مطلقة: ألنه يستحيل أن يعاني 

امللك من نقص مادي.
م ال مييز بني  واضح أن املقَدّ
الواقع واخليال، وما يعنيه هو 
احلالي  امللك  ص��ورة  تكون  أن 

واإلياب  الذهاب  بهذا  فة.  مشِرّ
ب��ني ال��واق��ع واخل���ي���ال، يصور 
في  السيد  أوالد  داوود  املخرج 
بازوليني«،  انتظار  »ف��ي  فيلم 
عالقة السلطة بالفن في املغرب. 
ويكتسي هذا داللة شديدة اليوم 
مع النقاش الدائر حول ميزانية 
القصر امللكي في الرباط، وهي 
في  نظيرتها  أض��ع��اف  ع��ش��رة 
املقدم على حق ويعرف  مدريد. 
نظير  السلوك  ولهذا  يقول.  ما 
واقعي، فقد حكى مستشار امللك، 
بوطالب  ال��ه��ادي  عبد  امل��رح��وم 
ف����ي ك���ت���اب���ه »ن���ص���ف ق�����رن في 
السياسة«، أن التلفزيون عرض 
ليلة عيد األضحى مسرحية عن 
امللك من  ث��ورة اخل��رف��ان. طلب 
وزير اإلعالم وقف بث املسرحية 

فورا. لم يعرف الوزير ما يفعل 
ف��ق��ط��ع ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي عن 
العاصمة. وعندما عاد التيار لم 
املسرحية  بث  التلفزيون  يتابع 
بتلميحاتها  امللك  أقلقت  التي 
يثور  وال  خ��راف��ه  ت��ث��ور  لشعب 

رجاله.
الفيلم،  من  أخرى  لقطة  في 
من  ال��ك��وم��ب��ارس  أح���د  يشتكي 
تكليفه بأداء دور وزير ال يظهر 
مساحة  بسبب صغر  ن��ادرا  إال 
الكومبارس  يطالب  ل��ذا  ال��دور. 
أن يؤدي دور أحد أفراد الشعب 
»ليخدم كل يوم« في التمثيل. وقد 
 5000 الفيلم ح��وال��ي  ف��ي  خ��دم 
مقفرة  ق��رى  يسكنون  شخص، 

ويعملون مؤقتا ككومبارس.
محمد بنعزيز 

كيف يتجسس املقدمون والشيوخ على منتجي االفالم ورززات 

حسن طارق

ق����ال م��ح��م��د جن��ي��ب ب��ول��ي��ف وزي���ر 
احلكومة  إن   احلكامة  العامة  الشؤون 
قد تلجأ إلى الزيادة مرة أخرى في سعر 
البرميل  سعر  جت���اوز  إذا  احمل��روق��ات 
السيناريوهات  كأحد  دوالر   120 سقف 

املطروحة أمام احلكومة.
وأوض��ح بوليف خ��الل ي��وم دراسي 
حول املقاصة الثالثاء بالرباط أن حترير 
األسر  يكلف  ل��ن  املدعمة  امل���واد  جميع 
شهريا،  دره��م   600 م��ن  أكثر  املغربية 

سيتم تداركها من خالل 
توزيع الدعم ستستفيد 

منه األسر املعوزة.

في الوقت الذي يحرص فيه الّنجم 
التأكيد  على  شاروخان  البوليوودّي 
مع  حقيقية  ح��ّب  ق��ّص��ة  يعيش  ب��أّن��ه 
زوجته وأّم أبنائه جوري خان، أفادت 
تقارير صحافّية أّن الّنجم البوليوودّي 
وقع في غرام املمثلة الهندّية و ملكة 

جمال الكون سابقًا بريانكا شوبرا. 
 وكثيرًا ما ُتطارد الشائعات سلمان 
عاطفّية  بقصص  ارتباطه  حول  خان 
خاّصة، مع بدء دخوله في فيلم جديد، 
ولكن هذه املّرة كانت قّصته مع ملكة 
جمال العالم الّسابقة املعروفة بقربها 
شوهدت  أّن��ه��ا  كما  خ���ان،  عائلة  م��ن 

برفقته في أكثر من مناسبة في غياب 
السينما  تكرمي  أثناء  إحداها  زوجته 
الهندية في مهرجان مراكش الدولي. 

بزوجة  بريكانا  عالقة  شهدت   و 
توّترًا  األّول  ال��ب��ول��ي��وودي  ال��ّن��ج��م 
امل��اض��ي��ة، حيث  الفترة  خ��الل  أي��ض��ًا 
إّن ج���وري خ���ان ق��ام��ت ب��ط��رده��ا من 
ذلك،  بعد  بريانكا،  فحرصت  منزلها، 
على جتّنب حضورها في حفل يجمع 
قوّية  مؤّشرات  ُيعطي  مّما  الزوجني، 
عن شّك زوجة خان في قدرة بريكانا 

حياتها  إف���ش���ال  ع��ل��ى 
الزوجّية. 

شاروخان متهم خيانة زوجته في مهرجان مراكشزيادة محتملة في سعر احملروقات 
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حرصت احلكومة الفرنسية التي يقودها 
نقاش  أي  إث��ارة  ع��دم  على  هوالند  فرانسوا 
ديني عندما كانت تعتزم تنظيم الهجوم على 
البحث  م���ازال  جهات  أن  غير  م��ال��ي،  شمال 
جاريا عنها )..(، حاولت إشعال فتيل نزاعات 
داخلية من خالل مواصلة حربها على رموز 
الفرنسية  املجلة  ت��واص��ل  وبينما  اإلس���الم، 

للنبي  اإلس��اءة  في  حملتها  إيبدو«  »شارلي 
الرسومات،  الله عليه وسلم من خالل  صلى 
ب����ادر ب��ع��ض األش���خ���اص خ���الل ب��داي��ة هذا 
األسبوع إلى تدنيس مسجد  »التوبة« مبنطقة 
العاصمة  ش��رق  كلم   30 فيريير،  دوال  ُأزوار 
الفرنسية باريس، أنظر الصورة التي توضح 

احلنني إلى فرنسا القدمية )بالد الغال(.

فرنسيون يحنون إلى بالد الغال اإلحتاد االوروي يريد 
احلوت وحده وال يريد 

اإلعتراف مبغرية الصحراء
تدنيس املساجد قد ينقل احلرب من مالي 

إلى وسط فرنسا
كيفية  ح��ول  االخ��ت��الف  يستمر 
التعاطي مع مياه الصحراء العائق 
الرئيسي في التوصل لتفاهم لتجديد 
اتفاقية الصيد البحري بني املغرب واالحتاد األوروبي، 
االتفاقية  ه��ذه  من  استفادة  األكثر  اإلس��ب��ان  ويعتبر 
لها  الرافضني  بني  بينهم  واض��ح  انقسام  يوجد  لكن 
ألسباب سياسية واملدافعني عنها ألسباب اقتصادية، 
 3 بتاريخ  العربي  القدس  ما اوضحته جريدة  حسب 
فبراير 2013.في هذا الصدد، فشلت اجلولة اجلديدة 
من املفاوضات بني املغرب واالحت��اد األوروب��ي حول 
التوصل  عدم  بسبب  البحري  الصيد  اتفاقية  جتديد 
الصحراء  ب��إدم��اج  املغرب  مطالب  بني  التوفيق  ال��ى 
مبعارضة  األوروب��ي  البرملان  وتشدد  االتفاقية  ضمن 
واجلمعة  اخلميس  ي��وم��ي  امل��ف��اوض��ات  وج���رت  ذل��ك 
األوروبية  املفوضة  وتؤكد  بروكسيل،  في  املاضيني 
في  بيان  في  دمكاني  ماريا  البحري  بالصيد  املكلفة 
تقدم حقيقي  إح��راز  فقط  أنه جرى  املفاوضات  ختام 

على املستوى التقني في اجلوالت الثالث السابقة. 
مياه  إدم���اج  ب��ض��رورة  ال��رب��اط  حكومة  وتطالب 
األمر  أن  االتفاقية على أساس  الغربية في  الصحراء 
جميع  وأن  املغربية  للسيادة  تابعة  مب��ي��اه  يتعلق 
كانت  الثمانينيات  منتصف  منذ  السابقة  االتفاقيات 
العكس  األوروب���ي  البرملان  وي��رى  امل��ي��اه.  ه��ذه  تضم 
اتفاقية  كل  مبعارضة  ويهدد  مغايرا،  موقفا  ويتنبى 
تشمل مياه الصحراء كما فعل عندما صوت يوم 14 
التنازع  هذا  ووس��ط  االتفاقية.  بإلغاء   2011 دجنبر 
الثنائي، يبرز املوقف البريطاني الذي يقترح على أن 
املغرب مطالب بتقدمي فاتورات تؤكد استثمار جزء من 
التعويض األوروبي البالغ سنويا 36 مليون يورو في 

منطقة الصحراء.
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حاوره:سعيد الريحاني

< ما رأيك في الكالم الذي عبر عنه عباس الفاسي 
في املجلس الوطني الذي انعقد مؤخرا، والذي أعلن 

فيه دعمه حلميد شباط؟ 
أو  أول  وطني  مجلس  هناك  ليس  أواًل   {
ث��ان��ي حسب ق��ان��ون احل���زب، ه��ن��اك دورت���ان 
للمجلس الوطني واحدة  في أكتوبر و أخرى 
في أبريل غير ذلك فهو غير قانوني، وقد قدمنا 
لكن احملكمة  املوضوع  دعوة إستعجالية في 
ارتأت عدم اإلختصاص، غير أن هناك دعوى 
أخ��رى ج��دي��ة  للطعن ال زال��ت ف��ي أشواطها 
األولى باحملكمة اإلبتدائية بالرباط، و أؤكد  أن 
لنا كل الثقة في 

القضاء 
بها  تقدمنا  التي  الشكاية  رغ��م  املغربي 

ل��ل��َس��ي��د وزي����ر ال���ع���دل ف��ي��م��ا ي��خ��ص الدعوة 
اإلستعجالية..

اجلرائد  إح��دى  أن  كذلك  أوض��ح  أن  أود 
أص��ب��ح��ت ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي ب��اس��م احملكمة 
االبتدائية وهذا شيء يلزم توضيحه، مع ذلك 

أؤكد أنه الزالت لنا الثقة بالقضاء املغربي..
كالم الفاسي ال قيمة له 

< )مقاطعا( ولكن ما رأي��ك فيما قاله »أخوكم« 
عباس الفاسي؟

حزب  ف���ي  أخ  ه���ن���اك  ي��ب��ق  ل���م  أوال،   {
اإلستقالل، االخ »كاين« غير في اإلسالم أو في 
»التمغريبيت«، أما داخل حزب اإلستقالل ما 
بقى غير)حشني نحشك(..عباس أخ األمس و 
سيد اليوم، كل ما صرح به  من كالم ال يخصه 
إال  هو وحده، وال قيمة له، وال تأثير له، فهو 
عضويته  و  غير،  ال  الوطني  املجلس  عضو 
ب��امل��ج��ل��س ال���وط���ن���ي ب��ص��ف��ت��ه ع��ض��و جلنة 
التنفيذية سابقا و ليس كأمني عام، ألن قانون 

احلزب لم يذكر األمناء العامني  السابقني.
ثانيا، جتب اإلشارة إلى أن عباس الفاسي 
محامي وهو ابن القاضي الشهير سيدي عبد 
املجيد الفاسي الفهري املعروف من شخصيات 
أدرى  هو  و   ،)..( املاضي  القرن  خمسينيات 
ب���ال���ق���ان���ون،  ق����ال ف��ي��م��ا يخص 

الدعوى االستعجالية لو 
استشارني اإلخوان لنصحتهم، بأن ال يقوموا 
ب��ه��ا  الن ه��ن��اك دع���وى أخ���رى ف��ي املوضوع 
عندما  تكون  االستعجالية   ال��دع��وى  وع��ادة 
يتعلق االمر بحد ث عاجل و خطير .. و قال إن 
عدم االختصاص يعني ال غالب و ال مغلوب..

 و ل��ك��ن م��ع األس����ف ال��ط��رف اآلخ����ر أي 
في  وحرفته  تدخله،  أخ��ذت  شباط  مجموعة 
وسائل االع��الم، و السيما في جريدة احلزب 
أن تناصر طرف  لها احلق في  التي ليس  و 

عن اآلخر، ومجموعة شباط حرفوا الكالم و 
أوهموا املواطنني و املناضلني أن الدعوى قد 
القضاء،  على  افتراء  وهذا  ربحت لصاحلهم 
اعضاء  ليضمنوا حضور  و هذه من حيلهم 
»ال  تيار   أعضاء  أن  علما  الوطني،  املجلس 
شخصية  قناعات  وه���ذه  يحضروا  ه���وادة« 

منهم، ولم تكن هناك دعوة للمقاطعة.
هذه خروقات المجلس الوطني 
< ولكن كان هناك حضور كبير للمناضلني؟

} كل ما نشر في الصحافة كان كذب، هناك 
أكثر من مئتان متغيب والدخول  استعملت فيه 
بطاقة املجلس الوطني في الساعات األولى ثم 
انتخاب  أما  األب��واب على مصراعيها  فتحت 
اللجنة املركزية، وقد قالت إحدى اليوميات أن 
عدد املصوتني 1123 علما أن أعضاء املجلس 
هناك  و   997 ه��م  الوطني 

عدد كبير من األعضاء غائبني، 
علما أن أكثر من 200 شخص كانوا حاضرون 
وقد  الوطني،  املجلس  أعضاء  ليسوا   هم  و 
شوهدوا و هم يصوتون،  كما أنهم اكتشفوا 
ق��راءة األسماء في أحد  ال��زور عند  استعمال 
الصناديق،  وعلما أن الئحة اللجنة املركزية 

كانت محسومة  مسبقا)..(.
فقد  الفاسي  السيد عباس  إلى  و رجوعا 
قال إن حميد شباط هو األمني العام املنتخب 

دميقراطيا فهذا رأيه، وهو حر فيه وال يخصه 
إال هو، لكن بالنسبة لنا  هذا ليس صحيحا 
الوطني  املجلس  أي  الناخبة  القاعدة  وكذلك 

شهد عدة خروقات. 
غ���ادروا احل���زب منذ ثالث   أن���اس  فهناك 
هو  آخ��ر  بحزب  برملانيني  اآلن  وه��م  سنوات 
متر  لم  أعضاء  وهناك  واملعاصرة،  األص��ال��ة 
عن عضويتهم باحلزب أكثر من سنة علما أن 
القانون ينص على أن يكون العضو قد قضى 
العام   األم��ني  أن  كما  أرب��ع سنوات..  باحلزب 
السابق واللجنة التنفيذية السابقة لم يقدموا 
ينص  كما  اآلن  حلد  مهامهم  من  إستقالتهم 
عليه القانون، وهذا أمر ال ميكن للسيد عباس 
القانون   املنطق و  انكاره، و بحسب  الفاسي 
التنفيذية  واللجنة  ال��ع��ام  األم��ني  ه��و  زال  ال 
السابقة كذلك ال زالت قائمة،  و لذا كان يجب 
التنفيذية  اللجنة  ع��ن  كذلك  التحدث  عليه  
اجلديدة فقد حتدث عن السيد 
شباط وحده دون الكالم عن 

هذه االخيرة.
صفقة شباط والفاسي لغز 
وقياديون كبار معنا في 

تيار بال هوادة 
< م��اه��و ال��س��ب��ب ال���ذي جعل 
لشباط  دعمه  يعلن  الفاسي  عباس 

في نظرك؟
} أنا الزلت أتساءل، لقد قال شباط  في آل 
الفاسي عامة و في عباس الفاسي خاصة، ما 
لم يقله مالك في اخلمر، و ملدة ثالت سنوات 
غير  ال��وط��ن��ي  املجلس  ليلة  إل��ى  و  متتالية 
الشرعي كان شباط يوجه تهم متوالية للفاسي 
آل  وتعيني  احل���زب،  مبالية  يتعلق  بعضها 

الفاسي وحواريهم وأشياء كثيرة أخرى 

لم تهدأ بعد المعركة التي خلفها 
المؤتمر الوطني السادس عشر، 
بين أنصار حميد شباط من جهة 
وبين أنصار عبد الواحد الفاسي 
من جهة ثانية، هذه المجموعة 

االخيرة أسس بعض أعضائها تيارا 
أطلقوا عليه إسم »ال هوادة في 

الدفاع عن الثوابت« .
أحد أعضاء هذا التيار أنس بنسودة، 

وأحد أطراف الطعن المرفوع 
إلى القضاء في شأن الخروقات 

التي ارتكبت في المؤتمر األخير 
لإلستقالليين، يؤكد استغرابه 

للخروج األخير لعباس الفاسي االمين 
العام السابق الذي أعلن دعمه لحميد 

شباط وعتابه لتيار »ال هوادة«.
بنسودة يؤكد تشبث تيار »بال 

هوادة« بمتابعة الطعن في شرعية 
انتخاب األمين العام الجديد، وينتقد 

تصريحات شباط التي قال فيها 
عنه إنه أحد عمالء العدالة والتنمية، 

كما يؤكد أحقية التيار الذي ينتمي 
إليه في نصف المقاعد الوزارية 

المخصصة لحزب اإلستقالل في 
حالة حصول أي تعديل حكومي، في 

اإلستجواب التالي مع األسبوع.

لم يعد هناك أخ في حزب اإلستقالل و»تيار ال هوادة« 
يجب أن يحصل على نصف الوزارات  

بنسودة يتبرأ من تهمة العمالة  للعدالة والتنمية ويهاجم شباط وعباس الفاسي

مجموعة شباط حرفوا الكالم و أوهموا المواطنين و المناضلين أن الدعوى قد ربحت لصالحهم وهذا افتراء على 

القضاء، و هذه من حيلهم ليضمنوا حضور اعضاء المجلس الوطني، علما أن أعضاء تيار  »ال هوادة« يحضروا 

وهذه قناعات شخصية منهم، ولم تكن هناك دعوة للمقاطعة

أنس بنسودة رفقة شباط
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و كانت القطيعة الكبرى بينهم.. وفجأة جاء 
عباس الفاسي للمجلس الوطني غير الشرعي 
وأخذ الكلمة ملدح شباط وأنا شخصيا أعتبره 
»اب��ن عرفة« على إعتبار أن شباط  مثل مدح 
بدوره مطعون في شرعيته أمام القضاء، ومن 
خالل كالمه و طريقة  إلقائه كان متوترا  و 
عنه وهذا  راض  غير  وه��و  بعمل  يقوم  كأنه 
كان ظاهرا و مشهودا في مالمحه، هذا حسب 
بالهاتف،  سجل  الفيديو  اح��د  في  رايته  ما 
فسؤالي ما هي الصفقة التي مرت بينهم؟ أنا 
أسأل هذا السؤال، علما أني عضو املجلس 
الوطني  وعضو اللجنة املركزية بالصفة،  و 
عضو اللجنة العليا  للتنسيق و رئيس رابطة 
هذه  و  االستقالليني  املعماريني   املهندسني 
الصفات األربع ليست للسيد عباس الفاسي 
منها إال واحدة فقط، وهي عضوية املجلس 
الفاسي   السيد عباس  من  .. أمتنى  الوطني 
هذه  تصريحاته  ألن  خ��ط��وات��ه   يحسب  أن 

أساءت إليه وأظهرت جليا حقيقته.
< بعض احلاضرين في املجلس الوطني الذي 
تتحدث عنه قالوا إن عباس بصدد إجراء وساطة بني 

الطرفني من أجل الصلح، هل تؤكد ذلك؟
} اسمحوا لي، ليس هناك تيار عبد الواحد 
الفاسي،  هناك تيار ال هوادة  وعبد الواحد 
الفاسي هو عضو بالتيار، و األخ عبد الواحد 
كان مرشح التيار سابقا، واملرة القادمة ميكن 

أن يكون مرشح للتيار  مرشح آخر منا.
< من ميكنه أن يترشح مثال؟ 

} هناك عدة فعاليات تستحق ذلك وهناك 
منهم  الكثيرون،   هناك  تاريخية..  ق��ي��ادات 
بناني  األخت  و  األخ موالي محمد اخلليفة، 
عواد،  احلميد  عبد  الوفى  واألخ  سميرس، 
واخل��وران��ي حسن  السنتيسي  واألخ حسن 
وب��ن��ج��ل��ون االن��دل��س��ي وال��دك��ت��ور احلسني 
حمدون واألخت نعيمة خلدون واألخ توفيق 
احجيرة واالخ األنصاري وآخرين باجلهات، 
و األقاليم، و نحن كما يقول املثل العربي » 
إذا بلغ الرضيع لنا فطاما،  تخر له اجلبابرة 

ساجدين« 
لتيار  تنتمي  التي ذكرتها ال  بعض األسماء   >

»ال هوادة«؟
} هناك من هو عضو فاعل في التيار و 

هناك من هم معنا بالقلب..
< شباط يجمع اليوم بني مهمتني كبيرتني، هما 
العامة  والكتابة  اإلستقالل،  حل��زب  العامة  االمانة 

لنقابة اإلحتاد للشغالني باملغرب؟

في  شباط  يقول   عندما  هو  املضحك   {
الصحافة في صباح اليوم أني أخاطب السيد 
بن كيران بصفتي كاتبا عاما لالحتاد العام 
الطبقة  بلهجة  يتكلم  و  باملغرب،   للشغالني 
العاملة، و في نفس اليوم  عند الظهر يتكلم 
في  ويتناقض  االستقالل  حل��زب  ع��ام  كأمني 
أن   أعتقد  اليوم..  نفسه في نفس  الكالم مع 
هذا الشخص يستهزء بالسياسة  و بالوطن و 
باحلزب و ب�االحتاد العام للشغالني باملغرب، 
على  املصداقية  تضيع  ه��ذه  مثل  ممارسات 

احلزبي..أفعال  ال��ع��م��ل  و  ال��ن��ق��اب��ي  ال��ع��م��ل 
العقالء  تصان من العبث  أما اجلمع بينهم  
القانون،  عليه  ويعاقب  م��رف��وض،  قانونيا 
وعلى النيابة العامة بالبيضاء أو الرباط فتح 
حتقيق في املوضوع ألنه مينع على النقابة 

ممارسة احلياة السياسية .
بلجنة  امل���ؤمت���ر  ق��ب��ل  ط��ال��ب��ن��ا  ل���ه���ذا  و 
ألنه  القانون  عليها  ينص  كما  الترشيحات 
لو وجدت هاته األخيرة في املؤمتر ملا سمح 
وهو  للحزب  العامة  لألمانة  بالترشيح   له 

كاتبا عاما للنقابة، و كذلك كان يجب وضع 
بالنسبة  القانون  حسب  الترشيحات  جلنة 
إب��ت��داء من املجلس  لكل مؤسسات احل��زب  
الوطني إلى اللجنة التنفيذية ثم املركزية، و 
اللجن الفرعية، هاته األخيرة التي لم تنتخب 
بل عيينت رغم  أنف أعضاء املجلس الوطني 
و ل��م يعط ألي اح��د احل��ق ف��ي ال��ت��رش��ح أو  
الطعن علما أن أعضاء املجلس الوطني كلهم 
لهم اآلن احلق في الطعن أمام احملاكم في هذا 

االمر.

لسنا عمالء حلزب العدالة والتنمية
< يقول شباط أن تيار الهوادة و ال سيما 
الصديق  نعمان  و  ح��م��دون  احلسني  و  أن��ت 

احملامي عمالء للعدالة و التنمية  فما رأيكم؟
} ه��ذا م��ا ق��رأت��ه  ف��ي أح��د اجلرائد 
وحسبته من الشباطيات والهلواسيات 
و ال قيمة له و أن تيار ال هوادة هو تيار 
استقاللي  حتى النخاع يؤمن بالتعادلية 
والوسطية واملرجعية العاللية  وإذا كان 
الفاسي  أي  حزب يؤمن بهذا و بعالل 

فنحن معه ..
 ك���ل األح������زاب امل��غ��رب��ي��ة ه���ي ذات 
ومرجعية  مالكية  إس��الم��ي��ة  مرجعية 
ملكية دستورية حتى و لو لم تذكر ذلك 
املغربي  ال��دس��ت��ور  الن  مرجعيتها،  ف��ي 
ينص على أن املغرب بلد مسلم وإسالمي 
لنا  اتهامه  أما  غير،  ال  املالكية  ومذهبه 
فهذا  والتنمية  العدالة  حلزب  بالعمالة 
اف���ت���راء ل��ك��ن ل��ن��ا ع��الق��ة ود وم��ح��ب��ة و 
احترام متبادل معهم، ومع قيادتهم كما 
واالشتراكية  التقدم  ح��زب  م��ع  لنا  ه��و 
واحلركة الشعبية واألحرار ..أما اتهامنا 
بأننا عمالء ليس بعيدا أن يتهمنا غدا 
من  عادته  وه��ذه  اإلسرائيلية  بالعمالة 

الكالم الفارغ و الفضفاض .
< شباط يطالب بتعديل حكومي، ما رأيك؟ 
} ال جدال أن هذا االمر من اختصاص 

امللك، وثانيا أن��ا  لست متفق على هذا 
حواريي  إلرض���اء  تعديل  ألن��ه  التعديل 
شباط، وكأن احلكومة أصبحت حانوت 
أجل  ..م���ن  ال��وع��ودات  لتسديد  بنك  آو 
مصلحة البلد فإني ادعوا والتمس ممن 
يهمه األمر أن يختار الشخص املناسب 

أي  دون محسوبية  املناسب،  املكان  في 
اعتماد معيار الكفاءة والنزاهة ال الوالء 
هوادة«  »ب��ال  تيار  أن  ومب��ا  الشخصي، 
ميثل نصف احلزب فمن املعقول أن يكون 
له نصف العدد احملدد حلزب االستقالل 

في املناصب احلكومية.

< ه��ن��اك م���ن ي��ت��ح��دث ع���ن مخطط 
جل��ع��ل ح���زب االس��ت��ق��الل ك��ق��اط��رة بني 
واالحتاد  واملعاصرة  واألصالة  اإلحت��اد 
االش��ت��راك��ي  وأح����زاب ص��غ��رى أخرى 

وذلك ملواجهة اإلسالميني .
املخطط  بهذا  علم  ل��ي  ليس   {
صحيحا  ذل���ك  أن  افترضنا  وإذا 
أعتقد أن اجلواب يفترض أن يكون 

كما يلي.
أوال: ساكون فرحا لهذا أي أن 
عدم  رغ��م  التحالف  سيقود  حزبنا 
أن  يجب  القاطرة  لكن  جتانسه،  
تكون لها سائقا ماهرا ال إرجتاليا، 
و ه���ذا ال��س��ائ��ق  ي��ج��ب أن يكون 
متعقال ينتبه إلش��ارات امل��رور وال 
يصدم  وال  األح��م��ر،  بالضوء  مي��ر 
يتحمل  وه����و  ب��ق��اط��رت��ه  ال���ن���اس 
مسؤولية األحزاب األخرى املقطورة 
ورائ���ه، ه��ذا السائق ي��ج��ب  أن ال 
يهاجم ويسب الناس، وال يتهمهم 
قبل  ألنها  السياقة،  في  بالهلوسة 
كل شيء لباقة، و ذلك عمال مبدونة 
السير و أخالق املرور،وهي نفسها 
األم��ور امل��وج��ودة ف��ي  مذكرة األخ 
كرمي غالب، املؤيد لهذا السائق مع 

األسف 
ثانيا: مواجهة التيار االسالمي، 
ه��ذا غلط الن ح��زب االستقالل  له 

وإذا  والسلفية  االس���الم  مرجعية 
املد  مواجهة  وق���رر  إفترضنا  م��ا  
األصولي فذاك سيتطلب منه أيجاد 
كفاءة  وذات  حكيمة  للحزب  قيادة 
عالية وذلك لتكون للشعب ثقة بها، 
وه��ذا االن ليس من صالح الوطن 

واحلزب
ثالثا: حكومة عبد االله بن كيران 

لم مير عليها إال سنة و برنامجها 
هو خلمسة سنوات  إذن يجب أن 
نحاسبها على اخلمس سنوات من 
البرنامج و اذا ما حاسبناها فليس 
بالطريقة املهلوسة ألننا حزب عتيق 
أخالقي متمرن في العمل السياسي 
وهذه ليست الشعبوية كما يدعيها 

السيد شباط فهذه شبشباطية .

راب��ع��ا:الي��ج��ب أن ي��ك��ون حزب 
أحزاب  ملهاجمة  أداة  االس��ت��ق��الل 
أخرى أو شخص معني، وإذا ارتأى 
ذلك لسبب ما، فيجب عند ذلك طرح 
املشكل على املجلس الوطني ألخد 
ق���رار ج��م��اع��ي ل��ك��ن ذل���ك ي��ج��ب أن 
واستقاللية  كاملة  بقناعة  ي��ك��ون 

وحسب الظروف.

الطبيعيني  حلفاءنا  خامسا: 
نحترمهم وهم الذين لهم على االقل 
50 باملئة من مرجعيتنا أمااألصالة 
واالحتاد االشتراكي ليس لهم معنا 
مرجعية..االحتاد معنا في الكتلة و 
لكن  تاريخي ال غير،   هذا حتالف 
مع األسف هم كذلك لهم مشاكلهم 
كما هو احل��ال عندنا، ومكانه هو 
مع قطب يساري إشتراكي وموحد 

.
تنسى  اال  ي���ج���ب  خ���ام���س���ا: 
ال��ت��ح��ال��ف ال���ق���ادم ي��ب��ني االح����زاب 
االخرى  االسالمية  املرجعية  ذات 
و  العدل  و  والتنمية  العدالة  مثل 
االحسان و ه��ؤالء إذا إجتمعا في  
تكتل واحد فموقع  حزب االستقالل 
ال ميكن أن يكون إال معهم، وإال فلن  
يجد موقعه في اخلريطة السياسية 
وذلك خالل العشرين سنة القادمة 
فمكانها  واملعاصرة   االصالة  أما 
م��ع احل��رك��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة واالح�����رار 
الوسط  إجت�����اه  ذات  واالح�������زاب 
بقي حزب  م��ا  وإذا  ال��دمي��ق��راط��ي، 
االس��ت��ق��الل ي��ح��ل��م مب���ا ذك����رت أي 
عند  متجانس  غير  حتالف  قيادة 
ال��ه��ل��وس��ة بوجهها  ذل���ك س��ت��ك��ون 
القائل:  للمثل  الصحيح، وسنصل 
»اذهب يا غالم انت و مالك البيك« .

املكان الطبيعي حلزب اإلستقالل يوجد ني العدل واإلحسان والعدالة والتنمية 

بنكيران في حملة إنتخابية

أخر جلسة جمعت بني عبد الواحد الفاسي في اليمني وخصمه شباط قرب الوزير الوفا
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كريستوفر  األم��ري��ك��ي  الدبلوماسي  اخ��ت��ار   
بدء  ال��ص��ح��راء  إل���ى  امل��ت��ح��دة  األمم  م��ب��ع��وث  روس 
ج��ول��ت��ه اجل���دي���دة ب���زي���ارة م��وس��ك��و وم��ن��ه��ا سيرحل 
وسويسرا  وأملانيا  وبريطانيا  وإسبانيا  فرنسا  إلى 
ك��ج��زء م��ن امل���ش���اورات ال��ت��ي ت��ه��دف حل��ش��د الدعم 
للنزاع  حل  إيجاد  الرامية إلى  للمفاوضات  الدولي 
روس  كريستوفر  اجتمع  ذل��ك  وقبل  الصحراء،  في 
وزارة  املسؤولني من  كبار  مع  املاضي  الشهر  نهاية 
غاية  إلى  روس  برنامج  وميتد  األميركية،  اخلارجية 
15 فبراير بهدف التحضير للمرحلة املقبلة املتوقعة 

في شهر مارس املقبل.

حفل  أف��راح  مع  كلميم   مدينة  عاشت   
زفاف اآلنسة املصونة أسماء املشتبى بالشاب 

محمد املامي اللب، وهي شقيقة الزميل 

ح��م��دات��ي امل��ش��ت��ب��ى، م��ن��اس��ب��ة ح��ض��ره��ا على 
اخلصوص والي جهة كلميم السمارة وعامل 
العينني  م���اء  اف��ن��ي وال��ش��ي��خ  إق��ل��ي��م س��ي��دي 
ال��ع��ل��م��ي احمللي  امل��ج��ل��س  رئ���ي���س  الرب������اس 
للعيون، واألستاذ هيباتو ماء العينني والداه 
اجلهوية،  العيون  قناة  مدير  األغظف  محمد 
وادي  فعاليات  جمعت  التي  املناسبة  وه��ي 
متمنياتنا  العينني،  م��اء  الشيخ  بأهل  النون 

للعرسني بحياة سعيدة.

رئيس  ب��ارن��و  جيل  يترأسها  ال��ت��ي  ال��زي��ارة   
املغرب  إل��ى  املغربية  األوروب��ي��ة  ال��ص��داق��ة  مجموعة 
وحتديدا جهة الداخلة رفقة ممثلي عن أحزاب التجمع 
واألحرار،  االشتراكي  والتجمع  واخلضر  اليميني 
واقع  على  الوقوف  من  الوفد  مكنت 

أن  الوفد سبق  وأن  باجلهة خاصة  البحري  الصيد 
استقبل من طرق وزير الفالحة والصيد البحري في 
أفق املشاورات املغربية األوروبية حول جتديد اتفاقية 
الصيد والتي ستعرض على البرملان للمصادقة عليها 
وسط حرب تقودها اجلزائر والبوليساريو إلفشالها، 
تاورطا  بضيعة  األوروب��ي��ون  البرملانيون  توقف  وق��د 
الفالحية وعبروا عن اندهاشهم ملا شاهدوه من تنمية 
باالجتماع  الزيارة  واختتمت  عالية،  بتقنيات  فالحية 
مع فعاليات املجتمع املدني ورئيس وأعضاء مجلس 
املجموعة  قناعة  ح��ول  مت��ح��ورت  واملنتخبون  اجلهة 
مخطط  لتفعيل  توصية  باستصدار  ال��دف��ع  بأهمية 

احلكم الذاتي باألقاليم الصحراوية. 

من  أو  طاطا  إقليم  عامل  غياب  شكل   
ينوب عنه عن دورة أشغال مجلس جهة كلميم 

ال��س��م��ارة ب��ال��رغ��م م��ن ح��ض��ور ع��م��ال أقاليم 
قويا  دافعا  وطانطان،  والسمارة  ال��زاك  آس��ا 
النسحاب ممثلي طاطا من الدورة، التي عرفت 
حتويل  تخص  كبرى  مشاريع  على  املصادقة 
جامعية  إق��ام��ة  ل��ب��ن��اء  دره���م  م��ل��ي��ون   4 مبلغ 
اتفاقية  على  وامل��ص��ادق��ة  ال��س��م��ارة،  مبدينة 
وإجناز  لبناء  زه��ر  اب��ن  جامعة  م��ع  الشراكة 
مدرج يسع ل 500 طالب مبلحقة كلية العلوم 
بكلميم،  واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية 
األحياء  ت��أه��ي��ل  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  وامل���ص���ادق���ة 
املبادرة  إط��ار  ف��ي  كلميم  مبدينة  املستهدفة 
مبلغ  وتخصيص  البشرية،  للتنمية  الوطنية 
عوينة  جماعة  تهيئة  ملشروع  دره��م  مليون   7
في  املساهمة  إلى  باإلضافة  آسا  بإقليم  لهنا 
برنامج التنمية والتأهيل احلضري للسمارة.

مليار سنتم إلجناز دراسة تثنية الطريق 
إكتشاف النفط في طرفايةالوطنية ني كلميم والكركارات

ع.ج.األسبوع

كشف عبد الوهاب بلفقيه نائب رئيس 
م��ج��ل��س ج��ه��ة ك��ل��م��ي��م ال��س��م��ارة عبر 
العزيز  عبد  عليه  وق��ع  محضر  وثيقة 
الرباح وزير التجهيز والنقل، وسيدي 
حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون 
واملامي  احل��م��راء،  الساقية  ب��وج��دور 
وادي  ج��ه��ة  مجلس  رئ��ي��س  ب��وس��ي��ف 
ونتائج  مضمون  ع��ن  لكويرة  ال��ذه��ب 
االجتماع املوسع الذي مت خالله االتفاق 
على خلق جلنة تقنية مشتركة ملتابعة 
مشروع دراسة تثنية الطريق الوطنية 
رقم1 ووض��ع ك��ل االح��ت��م��االت املمكنة 
بخصوص الربط الطرقي، وذلك بعد أن 
مت رفض اقتراح الوزارة توسيع الطريق 
رفضا باتا من املنتخبني، وهو ما جعل 
انخراطه  كبرى  يعلن بشجاعة  الرباح 
في هذه الدينامية االستثنائية  بتثنية 
الطريق، وذلك مبباركة وزارة االقتصاد 
وامل��ال��ي��ة ووك��ال��ة اجل��ن��وب، وأضاف 
ب��ل��ف��ق��ي��ه خ����الل ع���رض���ه ح����ول املهمة 
التي كلفه بها املجلس أن مبلغ مليار 

للدراسات مت عرضه  سنتم املخصص 
على الشرقي اضريس الوزير املنتدب 
ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ووج����د ف��ي��ه دعما 
مطلقا، وبالنسبة إلعادة اخلط اجلوي 
طانطان،  عبر  وكلميم  البيضاء  ب��ني 
األم��ر سيطلب ميزانية  أن  بلفقيه  أق��ر 
ه��ام��ة س��ت��ن��خ��رط ف��ي��ه��ا ب��اق��ي جهات 
اجلنوب، كاشفا لعبة الفأر والقط بني 
الرام وباقي الشركاء واملتجلي ذلك في 
اجلنوب  وكالة  املوجهة إلى  الرسالة 
العام  امل��دي��ر  ل��دن  وامل��وق��ع عليها م��ن 
التنفيذي ازوينت والتي رفع فيها سقف 
عجز الرام إلى 10 ماليير سنتم، وعلى 
إثرها تدخلت جهات متعددة حلث الرام 
على أن تساهم بدورها في فك العزلة 
عن األقاليم اجلنوبية باعتبارها بدون 
م��ن��اف��س ع��ل��ى خ��ط��وط م��رب��ح��ة، وهي 
أعده  تقرير  فضحها  ال��ت��ي  ال��رس��ال��ة 
خبراء بوكالة اجلنوب، فيما ستتكفل 
اجلهات ب 25 في املائة ومثلها لوكالة 
اجلنوب ووزارة الداخلية 50 في املائة 
في  ش��ري��ك��ا  ال��س��ي��اح��ة  وزارة  وج��ع��ل 

العملية.

طرفاية.األسبوع

االسترالية   كشفت  الشركة 
صباح   )Tangiers Petroleum(

أنها  االث���ن���ني  أم����س 
أن����ه����ت ال�����دراس�����ات 
باخلريطة  اخل��اص��ة 
لسواحل  ال��زل��زال��ي��ة 
م����دي����ن����ة ط����رف����اي����ة، 
وت��ب��ني ل��ه��ا أن����ه من 
تتوفر  أن  احمل��ت��م��ل 
املنطقة على مخزون 
إلى  النفط يصل  من 
برميل،  مليون   750
حسب ما ذكره موقع 

الصحراء نيوز.
وأوض��������ح��������ت 

الدراسة  أن  ال��ش��رك��ة 
ث��الث��ي��ة األب���ع���اد أك���دت وج���ود ذلك 
االحتمال، بل رفعت أيضا من نسبة 
النجاح اجليولوجي إلى 23 باملائة، 
بعد أن كان في السابق في حدود 14 

باملائة، حسب نفس املصدر.
ال��ش��روع ف��ي عمليات  وس��ي��ت��م 

ه��ذا اخل���زان احملتمل  ع��ن  التنقيب 
قبل منتصف 2014، ويقول الرئيس 
التنفيذي للشركة البريطانية، »إيف 
هاول«، حسب ما أورده بيان الشركة 

توليه  الذي  املتزايد  االهتمام  »إن   :
العديد من شركات التنقيب املعروفة، 
إلى جانب تقييمنا اخلاص للتركيبة 
يوضح  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة،  اجل��ي��ول��وج��ي��ة 
بجالء االحتياطي املهم الذي تتوفر 

عليه منطقة طرفاية«.

آسا.عمر غراس

التابعة  ال����زاك  ب��ل��دي��ة  ش��ه��دت 
ال���زاك حادث  اداري���ا لعمالة آس��ا 
إضرام النار في مقر الباشوية 
وذل���ك م��س��اء ي��وم اجلمعة 1 
ف��ب��راي��ر اجل����اري. مم��ا جنم 
مكونات  ف��ي  خسائر  عنه 
وثائق  م���ن  ال���ب���اش���وي���ة 
وغيرها.  وجت���ه���ي���زات 
وي����أت����ي ه�����ذا احل�����ادث 
االحتقان  خلفية  على 

االجتماعي الذي تعرفه هذه املدينة والذي يترجم 
بني فينة وأخرى من خالل إتالف املمتلكات وشل 
احل��رك��ة عبر إغ���الق ال��ش��ارع ال��ع��ام أو ع��ن طريق 
اعتصامات موازية. ومباشرة بعد احلادث هرعت 
إل���ى ع��ني امل��ك��ان ال��س��ل��ط��ات ب��ك��ل أط��ي��اف��ه��ا. وفي 
احلادث  هذا  وراء  الكامن  للسبب  سريع  استقراء 
اتضح أنه ناجم عن ما قيل إنه متلص السلطات عن 
وعود كانت قد أعطتها للحاصلني على اإلجازة فوج 
2011 ؛2012 حول االستفادة من بطائق اإلنعاش.. 
وأسباب أخرى كانت احملرك األساسي لعناصر من 
خارج فئة املجازين للقيام بهذا الفعل الذي استنكرته 

كل فئات املجتمع املدني ببلدية الزاك.

العيون.عبد اهلل جداد

سواء قبل أو بعد أحداث تفكيك 
والمتاجرون  إزيك  إكديم  مخيم 
المغربية  ال��ص��ح��راء  ب��ق��ض��ي��ة 
ي��ف��ع��ل��ون م��ا ي���ش���اؤون، تالعب 
بالمشاريع ونهب للمال العام دون 
م��ا تم  رق��ي��ب، وك��ل  حسيب وال 
عن  ال��ش��م��ال  لمغاربة  تسويقه 
وب��ح��ب��وح��ة عيش  ال���ص���ح���راء 
ساكنتها مجرد أكاذيب ومغالطات، 
التأطيرية  ال����ورق����ة  ف��ض��ح��ت��ه 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي، التي عرت على جزء من 
اإلخ��ت��الالت التي ب��دأت منذ 37 

سنة مضت.
ترى، من المسؤول؟ وأين صرفت 

كل هذه الماليير؟ زد على ذلك ما 
تعيشه الصحراء اليوم من ركود 

مقلق،  واج��ت��م��اع��ي  اق��ت��ص��ادي 
ولسان حال الصحراء وساكنتها 

ل��م ي��ح��ن ب��ع��د وقت  ي��ق��ول : أو 
الفرج؟ فقد توقفت وزارة الداخلية 
ع��ن ت��س��دي��د دي����ون م��م��ول��ي كل 
على  بها  تقوم  التي  العمليات 
حساب والية العيون بالخصوص، 
وهو ما دفع بالتجار وأصحاب 
الفنادق إلى التوجه بشكاية إلى 
ل��ح��ث وزارة  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س 
الداخلية على أداء ما بذمتها من 
سنتيم،  مليار   3 تتجاوز  دي��ون 
حسب بعض التقديرات، والشك 
أن الوزير المنتدب السيد الشرقي 
اشتغل  أن  الذي سبق  اضريس 
كوالي جهة العيون يعرف حقيقة 
ه���ذا األم����ر وان��ع��ك��اس��ات��ه على 
المقاوالت الصغرى والمتوسطة 

بالصحراء.

هل يتدخل الشرقي اضريس لتسديد ديون وزارة الداخلية في العيون
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مستغلون الحتجاجات الساكنة أحرقوا مقر اشوية الزاك

محمد  محمود  خديجتو  الصحراوية    وضعت 
الزبير شكاية مباشرة باحملكمة الوطنية اإلسبانية 
البوليساريو  بجبهة  ال��ق��ي��ادي  ض���د  مب���دري���د 
وقبلها  بإسبانيا  اجلبهة  ممثل  الغالي  إبراهيم 
في  باغتصابها  خاللها  من  وتتهمه  باجلزائر، 
مخيمات احملتجزين الصحراويني بتندوف، وقد 
الصحفية  الندوة  خ��الل  س��واء  خديجتو  أعلنت 
مبدريد املنظمة بدعوة من اجلمعية الصحراوية 
اإلسباني  محاميها  ان  »ح�����وار«،  اإلس��ب��ان��ي��ة   �
أغوستني ديال كروث، تكفل  برفع دعوى قضائية 
أمام احملكمة الوطنية اإلسبانية وهي أعلى هيئة 
الغالي  إبراهيم  من  كل  ضد  بإسبانيا،  جنائية 
وعبد القادر الوالي، إبن رئيس وزراء ما يسمى 
اإلغتصاب  بتهمة  الصحراوية«،  ب»اجلمهورية 

وانتهاك حقوق اإلنسان.
العيون،  ق��ن��اة  م��ع  مباشر  هاتفي  ات��ص��ال  وف��ي 
ومساندة  دعم  على  تعتمد  أنها  خديجتو  أك��دت 
ال��ن��ش��ط��اء احل��ق��وق��ي��ني س���واء ب��امل��غ��رب أو غير 
لها  التي سبق  املقتنعني بسياسة اجلبهة وهي 
أنه  وأب��رزت خديجتو  ناضلت في صفوفهم،  أن 
احلصول  طلب  تقدميها  أث��ن��اء  استغاللها  مت 
ع��ل��ى ت��أش��ي��رة اخل����روج م��ن اجل��زائ��ر والذهاب 
التي  للمشاركة في بعض األنشطة  إلى إسبانيا 
وبعد  للصحراويني.  مساندة  جمعيات  تنظمها 
كذلك  يشغل  كان  ال��ذي  الغالي،  بإبراهيم  لقائها 
بإسبانيا،  البوليساريو  جبهة  ممثل  منصب 
مستمر من  لتحرش  ه��دف��ا  خديجتو  أصبحت 
االستجابة  رف��ض��ت  وع��ن��دم��ا  ب��ه  املشتبه  ط��رف 
لنزواته اجلنسية، دائما حسب روايتها، تعرضت 
كما  عليه.  امل��دع��ى  ط��رف  م��ن  وحشي  الغتصاب 
أكدت خديجتو، أن املدعو عبد القادر الوالي، إبن 
ما يسمى برئيس وزراء ما يعرف ب»اجلمهورية 
عندما  وتعنيفها  باغتصابها  قام  الصحراوية«، 
سفير  يد  على  له  تعرضت  مبا  التنديد  حاولت 
البوليساريو لدى اجلزائر.ومباشرة بعد متكنها 
إلى  ت��ن��دوف والسفر  م��ن مخيمات  م��ن اخل���روج 
لرفع  ال��ق��ض��اء  إل��ى  الضحية  ال��ت��ج��أت  إسبانيا 
دعوى قضائية ضد املشتبه بهم، مبا أن والديها 
كانت  أي���ام  اإلس��ب��ان��ي��ة  اجلنسية  يحمالن  ك��ان��ا 
الصحراء مستعمرة إسبانية. وخالل هذه الندوة 
اجلمعية  رئيس  البرديجي،  الرحيم  عبد  أعلن 
الصحراوية � اإلسبانية »حوار«، عزمه فتح ملف 
االغتصاب واالنتهاكات التي تتعرض لها النساء 
صمت  أم��ام  تندوف  مخيمات  في  الصحراويات 
الشعب  دعم  جمعيات  وتواطؤ  الدولي  املجتمع 
الصحراوي بإسبانيا، حيث اتهم هذه األخيرة ب 

»االنصياع ألوامر قيادة البوليساريو«.

خديجتو.. املرأة التي فضحت 
»غالي« سفير البوليساريو

اختارت قيادة البوليساريو عرض قضية الشبان الصحراويين الثالثة المتهمين باختطاف المتعاونين 
األجانب على محكمتها العسكرية بالموازاة مع توقيت إعالن بدء مسلسل محاكمة المتهمين قي قضية 

مخيم اكديم إزيك بالمحكمة العسكرية في الرباط، وهو ما يضع عالمات استفهام كثيرة على اختيار هذا 
التوقيت، حتى ال ينتبه العالم لقضية محرجة بالنسبة لإلنفصاليين. 

وسط اجراءات أمنية مشددة مثل المتهمون مؤخرا أمام ما يسمى المحكمة العسكرية )الحافظ( بمخيمات تندوف 
الموقوفين بتهمة اختطاف المتعاونين األجانب، والذين تم توقيفهم نهاية سنة2011.

وأمام استغراب الجميع وجه االدعاء العام للمتهمين تهمة تهريب ونقل المخدرات وتكوين عصابات فيما أن التهمة 
األصلية تتعلق باختطاف المتعاونين األجانب من مخيمات البوليساريو بالحمادة، ويبدو أن جهات نافذة في الجبهة 
والجزائر تريد طي هذا الملف الحساس، خاصة وأن الكثير من المتابعين في هذه القضية يحظون بحماية من قياديين 
بارزين في الجبهة، وهو ما يفسر األحكام المخففة التي صدرت في نهاية الجلسة، لتؤكد عدم وجود مؤسسات قضائية في 

الكيان الوهمي للبوليساريو.

البوليساريو تستغل محاكمة 
متهمي إكدمي إزيك لتغطي على 

مختطفي األجانب

 الشرقي
اضريس
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طنجة.كادم بوطيب 

من املنتظر  أن حتل امللكة رينا شيباني، ملكة جمال 
لبنان لسنة 2012 ضيفة شرف  على طنجة في التاسع 
عاملي  فني  في حفل  للمشاركة  اجلاري  فبراير  من شهر 
تدشينه  ال��ذي مت  األن��وار  بقصر  األزي��اء سيقام  لعرض 

مؤخرا  مباالباطا .
الكبير  الفني  احلفل  لهذا  املنظمة  اللجنة  وحسب 
»كفطانوس  اس���م  ع��ل��ي��ه  أط��ل��ق  ال����ذي  األزي�����اء  ل��ع��رض 
وبحضور   . يعقوب  طوني  العاملي  اللبناني  »للمصمم  

مرمي   - ب���رادة  فضيلة  أم��ث��ال:  عامليني  مصممني  ع��دة 
تورية   - ال��وزان��ي  جمال  بوشيخي-  حسن   - بلخياط 
أمينة  إمي��ان   - بولبرص  نادية   - ح��داد  - صريا  كمار 
مفاجآة  عدة  احلفل  هذا  وآخرون. سيعرف  ميشيخي... 
فنية أخرى كمشاركة فرقة »إيفا بوند« إضافة إلى حامت 

عمور وكارول صقر ....
قد  كانت  ل2012  لبنان  جمال  ملكة  فإن  ولإلشارة 
تنافست على اللقب مع شقيقتها التوأم رومي شيباني 
من  األول��ى  هي  في سابقة  أول��ى  وصيفة  الثانية  لتحل 

نوعها في تاريخ ملكات اجلمال.

ملكة جمال لبنان لـ 2012 في زيارة لطنجة

البرلمانية بشرى برجال:
تغزلت برئيس الحكومة بن كيران ألكسر الجمود البرلماني

بشرى  البرملانية،  النائبة  اع��ت��رف��ت 
ب���رج���ال، ال��ق��ي��ادي��ة ف���ي ح����زب االحت����اد 
ال��ع��ام السائد في  ال��دس��ت��وري، أن اجل��و 
في  عقود  ومنذ  »ينحو  املغربي  البرملان 
االجتاه اجلامد نفسه«، وقالت في حوار 
م��ع »ن��س��م��ة« أن��ه��ا ت��غ��زل��ت ب��رب��ط��ة عنق 
هذا  لتكسر  ك��ي��ران  ب��ن  احلكومة  رئيس 
امل��واط��ن« ألنها  منه  »ال��ذي سئم  اجلمود 
»كانت لديها مداخالت من قبل في صميم 
وهذا  الكرام،  مرور  مرت  لكنها  املشاكل، 
إن دل على شيء فإمنا يدل بالنسبة لها 
بصحافته  عامة،  بصفة  العام  ال��رأي  أن 
لغة  وم��ن  ال��روت��ني  م��ن  سئم  ومواطنيه، 
إلى  ومتعطش  واح���د،  ق��ال��ب  ف��ي  رتيبة 

التغيير كيفما كان هذا التغيير«.
أهلها«،  من  »شهد شاهد  يقال:  وكما 
ف��ه��ا ه��ي ال��ن��ائ��ب��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة ت��ق��ول أن 
ال���ب���رمل���ان امل���غ���رب���ي ي���ع���ان���ي اجل���م���ود، 
وال���روت���ني، وت��ن��ص��ح ف��ي ن��ف��س احل���وار 
التعامل مع املواطنني  املسؤولني بكيفية 
الذين  وال���ع���ادي���ني  ال��ب��س��ط��اء  امل��غ��ارب��ة 
املشفرة  السياسية  الرسائل  »يلتقطون 
أكثر مما يلتقطها السياسي، فيجب على 
 – بشرى  تضيف   – يعوا  أن  املسؤولني 
حينما يتحدثون أن ينتبهوا ملا يقولون، 

ألنهم أمام مواطن ذكي وفي املستوى«.

أس��م��اء األس��د حامل 
في شهرها الثامن.. هذا 
السعيد)...(  اخل��ب��ر  ه��و 
القصر  من  تسرب  ال��ذي 
أو  سوريا،  في  الرئاسي 
السفينة  م���ن  ب���األح���رى 
احل����رب����ي����ة ال����روس����ي����ة 
البحر  وس����ط  اجل��اث��م��ة 
كشفت  ال��ت��ي  امل��ت��وس��ط 
تقارير إخبارية سعودية 
السوري  ال���رئ���ي���س  أن 
فيها  يقيم  األس���د  ب��ش��ار 
مع زوجته وأطفاله حتت 
بعدما  روس��ي��ة،  ح��م��اي��ة 
أطفالها  وقتل  بلده،  دك 
واغتال رجالها ونساءها 

وشرد شعبها.
وال يعرف هل ستنجب 
مولودها  األس���د  أس��م��اء 
الرابع في الصني أو في 

أنها  أم  إي����ران..  ف��ي  أم  األمهات روس��ي��ا  وس��ط  والدت��ه  ستختار 
السوريات اللواتي يدفن كل يوم 

الذين  ال��ش��ه��داء  أطفالهن  جثث 
قتلهم زوجها بشار األسد.

قال مسؤول كبير مبكتب النائب العام في البحرين إن األميرة البحرينية 
بالشرطة،  تعمل ضابطة  والتي  سنة،   29 العمر  من  البالغة  ن��ورا،  الشيخة 
حتاكم حاليا عن اتهامات بتعذيب طبيبتني قيد االعتقال اثناء االضطرابات 

السياسية التي شهدتها اململكة في 2011 .
العامة  بالنيابة  التحقيق اخلاصة  وح��دة  رئيس  ن��واف حمزة  وأض��اف 
أن الشيخة نورا بنت ابراهيم آل خليفة تواجه ايضا محاكمة منفصلة عن 
اثناء  القرمزي وهي ناشطة شيعية شابة معارضة  آيات  اعتداء بدني على 
احتجازها في الفترة نفسها. وأبلغ حمزة وكالة »رويترز« بالهاتف أن االتهام 
املوجه إلى االميرة هو »أنها استخدمت التعذيب والقوة والتهديدات ضد... 

زهرة السماك وخلود الدرازي إلجبارهما على االعتراف بجرمية.«
وأبريل  م��ارس  في  حدث  املزعوم  التعذيب  فإن  السماك  حملامي  ووفقا 
2011 وهي فترة شهدت فيها البحرين اضطرابات في أعقاب مظاهرات قادتها 

حتكمها  التي  اململكة  في  دميقراطية  بتغييرات  للمطالبة  الشيعية  األغلبية 
نورا  الشيخة  محامي  غ��ازي  فريد  إلى  طلبا  »رويترز«  وقدمت  أس��رة سنية. 
للحصول على تعقيب من االميرة على االتهامات املوجهة إليها. ورد غازي 
»بالطبع  قائال  اإلدالء بتعقيب، وأضاف  لكنها ال ترغب في  إليها  أنه حتدث 
كلتيهما.  احملاكمتني  إل��ى  مشيرا  إليها«  املوجهة  االتهامات  كل  تنفي  هي 
وقال حتقيق مستقل إن 35 شخصا قتلوا أثناء االضطرابات لكن املعارضة 
تقول أن الرقم يزيد عن 80 شخصا. وترفض احلكومة هذه األرقام واتهمت 
ووفقا  الشيعية.  بإيران  مرتبطة  بأنها  املعارضة  جماعات 
لتقارير لوسائل اإلعالم فإن الشيخة نورا وهي واحدة 
من بني كثيرين من أعضاء األسرة احلاكمة يتولون 
وظائف في القطاع العام. ووفقا حملاميها فإنها وقت 
 2011 في  البحرين  هزت  التي  االحتجاجات  ح��دوث 
بالشرطة  امل��خ��درات  مكافحة  وح��دة  في  تعمل  كانت 
لكنها نقلت بعد ذلك إلى إدارة أخرى. وأكدت وزيرة 
نورا  الشيخة  أن  رج��ب  سميرة  البحرينية  اإلع��الم 

حتاكم في القضيتني.
هناك حتقيق  »ك��ان  لرويترز  ال��وزي��رة  وق��ال��ت 
وأحيلت قضيتها بعد ذلك الي احملكمة.«

محامية  خ���ل���ف  رمي  وق�����ال�����ت 
نورا  الشيخة  محاكمة  أن  القرمزي 
مبوكلتها  املتعلقة  التهم  ع��ن 
يونيو  ف�����ي  ب��������دأت 
جلسة  وأن   2012

أخرى قادمة ستعقد 
 7 اخلميس  يومه 

فبراير. اجلاري

العياالت ينتظرن 
حضور السلطان 
سليمان للمغرب

كل العياالت املغربيات تقريبا تابعن 
حلقات املسلسل التركي »حرمي السلطان«، 
سليمان  ال��س��ل��ط��ان  ح��ض��ور  وي��ن��ت��ظ��رن 
و»رباعتو« الذين سيزورون املغرب قريبا، 
وفق اتفاق مع نادي »هاوس« السياحي 
الذي يسعى الستثمار وجوه املسلسل من 
للمغرب كوجهة سياحية،  الترويج  أجل 
500 مليون  التي ستكلف  العملية  وهي 
سنتيم، ستدخل جيوب املمثلني التركيني 
م��ق��اب��ل ق��ي��ام��ه��م ب��ج��ول��ة س��ي��اح��ي��ة في 
مختلف املدن املغربية، انطالقا من مدينة 

سطات.

بشار يقتل أطفال سوريا وزوجته تنتظر طفال األميرة البحرينية الشيخة نورا 
تحاكم بتهم تعذيب معارضين 

 الشيخة نورا بنت
 ابراهيم آل خليفة

 بشرى
برجال
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عندما تصل اجلرأة إلى حد انتحال شخصية امللك
غرائب أمراء مزورين يستغلون جشع الضحايا

 الرباط.األسبوع

مبراوغة  منشغال  الطاكسي  سائق  ك��ان 
ذلك  امل��زدح��م  الطريق  ط��ول  ال��س��ي��ارات على 
سألته  عندما  املاضي،  اإلثنني  يوم  الصباح، 
علقها  التي  الورقة  سر  عن  الراكبات  إح��دى 
امللك  ل��دن  من  واملوقعة  السيارة  زج��اج  على 
وأجابها  السائق  ضحك  ال��س��ادس،  محمد 
الديوان  لدن  من  عليها  وثيقة حصل  أنها 
امللكي كجواب على تهنئة عيد العرش التي 
بعثها إلى امللك محمد السادس قبل ثالث 

سنوات خلت.
س��ائ��ق ال��ط��اك��س��ي ب���دا م��زه��وا بهذه 
التهنئة التي قال إنها تعطي قيمة إضافية 
لسيارته، في حني كانت السيدة ألول مرة 
تسمع هذا الكالم، ولم تكن تتوقع أن يبادر 
الديوان امللكي إلى الرد على رسالة مواطن 
تدع  ولم  العرش،  عيد  بها مبناسبة  بعث 
املناسبة متر دون أن حتكي للركاب قصة 
ذات  أبوابها  ط��رق  ال��ذي  امل��زور  الشريف 
يوم وهو يرتدي مالبس فاخرة، يطلب يد 
أختها للزواج ولوال األلطاف اإللهية لكانت 
أختها قد راحت ضحية هذا النصاب الذي 
نال موافقة الوالدين بسرعة البرق مستغال 

سداجة وانبهار العائلة بكاملها.

نسب شريف قابل للبيع والشراء 
ب���داي���ة عهدها  ف���ي  ف��رن��س��ا  ع���اش���ت 

رغبة  سببه  محموما  تسابقا  بالدميقراطية 
البرجوازية الصاعدة في احلصول  الطبقات 
على نسب شريف باملوازاة مع ما راكمته من 
أموال، فوجد املهووسون ضالتهم عند النبالء 
إلى  ال��ث��ورة، وحت��ول��وا  ال��ذي��ن قضت عليهم 
املتاجرة في أنسابهم عن طريق بيع شهادات 

مزورة عن ذلك..
املغرب  في  حدوثه  يتواصل  األم��ر  نفس 
لكن بصيغة رديئة، حيث توجد بعض احملالت 
الشريف  النسب  املتخصصة في بيع بطائق 
وش��ج��رات األن��س��اب، بثمن ي��ت��راوح م��ا بني 
ما  غالبا  والتي  دره��م،  دره��م و2000   1500

على  واإلحتيال  النصب  في  استغاللها  يتم 
املواطنني..

ليس  الشريف  النسب  بطاقات  موضوع 
الراحل  ال��داخ��ل��ي��ة  ل��وزي��ر  سبق  فقد  ج��دي��دا 

النقباء  ك��ل  استنفر  أن  ال��ب��ص��ري  ادري���س 
ع��ل��ى ص��ع��ي��د امل��م��ل��ك��ة، وج��م��ع��ه��م في 

ال حدود للطمع وال حدود للكذب، بين المنزلتين يوجد ضحايا النصب واالحتيال، أحيانا يلبس النصابون ثوب رجال السلطة وأحيانا يلبسون 
ثوب المالئكة.. لكنهم في بعض الحاالت يلبسون عباءة النسب الشريف، وقد يكون ذلك مجرد خطوة أولى في اتجاه التطاول على أعلى 

المؤسسات..
لنتصور نصاب تصل به الجرأة إلى حد تزوير توقيع الملك محمد السادس، ولنتخيل أميرا يعيث في االرض فسادا مثل الحاج ثابت، ولنتوقع 
إمراة تدعي بانها مستشارة المستشارة لدى الملك.. يصعب التخيل لكنها مع ذلك تبقى قصص واقعية لنساء ورجال إختاروا ركوب مغامرة 

غير محسوبة العواقب فانتهوا في السجن.
نصابون ينتحلون صفة أمراء ومقربين من الملك، ومنهم من يتصور نفسه هو الملك، فيما يلي نعيد تركيب أشهر قصص النصب واإلحتيال 

باسم االمراء، مع العودة لقصة األمير موالي عبد السالم حفيد السلطان الحسن األول، الذي كان االمير الحقيقي الوحيد الذي دخل إلى السجن 
في العهد الجديد في قضية غامضة )..(.

أشهر حاالت النصب باسم النسب الشريفنصاون ينتحلون صفة أمراء ومقرني من امللك

أحد أبواب القصر امللكي بالرباط

املقاول  ك��ان  عندما  املنصرم،  يونيو  خ��الل شهر  ح��ارا  اجل��و  ك��ان 
املعروف في مدينة البيضاء يتابع سير أشغال بناء عمارته املوزعة إلى 
41 شقة ومحالت جتارية، قبل أن يفاجئه شخص مجهول بعرض لم يكن 
يتوقعه، »أنا رئيس جمعية تتولى أمر الصحراويني الذين يعودون إلى 
أرض الوطن، ويحضرون أمام صاحب اجلاللة لتقدمي فروض الوالء« ، 
هكذا قدم الرجل نفسه، قبل أن يضيف بأن جمعيته تفكر في شراء عمارة 

وجتهيزها بدل اإلستمرار في حجز غرف الفنادق املكلفة.
لم يكن هذا الرجل سوى مبعوثا من لدن »احلاجة« هذه األخيرة تدعي 
أنها مستشارة املستشارة امللكية زليخة نصري، هذه األخيرة حضرت في 
وقت متأخر لتطعم رواية »النصاب« الذي سبقها إلى املقاول، حيث أكدت 
أن امللك كلف املسؤولني عن صندوق محمد اخلامس للتضامن باإلشراف 

على العملية.
في  املقاول  إيقاع  وشريكها  امل��زورة  »زليخة«  من  كل  تضمن  ولكي 

الباشا وإلى مكتب مدير بنك  إلى مقر مكتب  إنتقال معه  شراكهما فقد 
وشركة ليديك وموثقة ليقدم اقتراحات حول طريقة اإلقتناء وكيفية انهاء 

مراحل العقد واألشغال..
شيئا فشيئا بدأ الشك يتسرب إلى نفس املقاول بعدما شرع الطرفان 
في التبرم من لقائه ويتجنبان إكمال الصفقة رغم التسبيقات التي حصلوا 
عليها فحمل هذا األخير سماعة الهاتف ووجه سؤاال في املوضوع مباشرة 
إلى مستشارة امللك زليخة نصري وعضو املجلس اإلداري، فأكدا له عدم 
وجود أية صفقة. شريك »احلاجة« كان يؤكد للمقاول أن له مهمة تفوق 
مهمة املبعوث األممي في الصحراء، ويوظفان في حيلتهما أوراق موقعة 
بأسماء أميرات ووالي بنك املغرب وشخصيات سامية، قبل أن تنطلق 
في حي  كمينا  لهما  التي نصبت  األمنية  األجهزة  التنسيق بني  عملية 
القامرة بالرباط، لتنطلق فصول محاكمة مثيرة حظيت مبتابعة كبيرة من 

لدن وسائل اإلعالم وانتهت بسجن املتهمني وشركائهم.

»احلاجة«.. مستشارة مزورة لزليخة نصري تتحدث اسم األميرات
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ومدير  اململكة  م��ؤرخ  بحضور  وزارت���ه  مقر 
إلى  خاللها  ونبههم  واألوسمة،  التشريفات 
طبع  مثل  حتصل  التي  ال��ت��ج��اوزات  بعض 
ب��ط��ائ��ق حت��م��ل خ��ط��ن ب��األح��م��ر واألخضر 
شبيهة بالبطاقات املهنية لبعض القطاعات 
احلساسة في الدولة، ولكن دار لقمان بقيت 

على حالها.
أن  يعتقد  من  هناك  م��ازال  اليوم  وإل��ى 
احلصول على بطاقة النسب الشريف سيمكنه 
من بعض اإلمتيازات التي قد ال يضمنها له 
على  احل��ص��ول  كإمكانية  وح���ده،  الدستور 
خرق  حال  في  الغرامات  تفادي  أو  »كرمية« 

قانون السير.. 

نصابون تجرؤوا على انتحال صفة 
الملك محمد السادس 

ال ح���دود جل���رأة بعض ال��ن��ص��اب��ن، قد 
يزور املرء طابع بلدية أو طابع وزارة ولكن 
أن يصل األم��ر إل��ى ح��د ت��زوي��ر أخ��ت��ام ولي 
العهد فهذا األمر يستعصي تصديقه لوال أن 

األحداث الواقعية تؤكد صحة ذلك.
ففي سنة 1991 عمد أحد طالب اجلامعة 
ويدعى محمد العلوي إلى انتحال صفة ولي 
العهد سيدي محمد )امللك محمد السادس(، 
وبلغت به اجلرأة إلى حد مراسلة عميد الكلية 
الذي لم يكن سوى عبد الواحد بلقزيز الذي 
كان يشغل وقتها مهمة وزير اإلعالم، يأمره 
مبساعدة إحدى الطالبات على التسجيل في 

الكلية.
طلب عبد الواحد بلقزيز مهلة يوم واحد 
من أجل اإلستجابة ملضمون الرسالة، غير أن 
ذلك لم يكن سوى مبررا مؤقتا حتى تتاح له 
الفرصة للتأكد من هوية هذا »العلوي«، فربط 
عن  واستفسر  العهد  ول��ي  بديوان  اإلتصال 
حقيقة الرسالة التي وصلته مختومة باسم 
األمير سيدي محمد، فأكد له ديوان ولي العهد 
أن الرسالة التي بن يديه مزورة وأن األمير ال 

ميكن أن يتوسط لطالبة بهذا الشكل.
5 سنوات سجنا كانت هي ج��زاء محمد 
العلوي النصاب، الذي كان يتوقع أن يستقبله 
عميد الكلية فاستقبله رجال الشرطة ونقلوه 
مباشرة إلى القفص، رفقة احملجوزات التي 
بطائق  ومنها  أم��ي��ر  لصفة  إنتحاله  أك���دت 

ومراسالت مزورة.
جرأة محمد العلوي لم تصل إلى املستوى 
القياسي الذي بلغه أحد مهندسي املعلوميات 
بتزوير  قاما  عندما   ،2007 سنة  وصديقه 
عبد  وتوقيع  ال��س��ادس  محمد  امل��ل��ك  توقيع 
احلق املريني املكلف بالتشريفات واألوسمة، 
وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها املصالح 
ت��ع��رض مجموعة  اإلس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة وق��ت��ه��ا، 
البيضاء  وال���دار  ال��رب��اط  ف��ي  الضحايا  م��ن 
ومكناس  وال��ن��اظ��ور  وط��ان��ط��ان  ورزازات  و 

لعمليات نصب كلفتهم مالين السنتيمات.
وك����ان امل���ت���ورط���ون ق���د ح�����رروا حينئد 
السادس،  محمد  امللك  باسم  موقعة  رسائل 
القصور  مديرية  مدير  املريني  احل��ق  وعبد 
والتشريفات واألوسمة..ولم ينكشف أمرهما 
إال عندما اتصلت إحدى الضحايا وهي شابة 
مبديرية التشريفات واألوسمة تسأل فيها عن 
حقيقة الرجل الذي سلمها رسالة تخبرها أن 
»جاللة امللك قد تفضل وأنعم عليها بوظيفة..« 

مت  النصابن  ورص���د حت��رك��ات  تتبع  وب��ع��د 
إدارة  مكان  وك��ذا  تواجدهما،  مكان  حتديد 
موقعهما اإللكتروني املتخصص في النصب 
على الراغبن في احلصول على »كرميات« أو 

وظائف عمومية.  

األمير المزور الذي أعاد إحياء 
أمجاد الحاج ثابث

 2011 سنة  م��ن  شتنبر  شهر  نهاية  ف��ي 
اهتزت مدينة الدار البيضاء على وقع فضيحة 
كبرى كان بطلها مجرم يدعي أنه أمير، ولكنه 
السيناريو  ن��ف��س  ي��رس��م  ك���ان  احلقيقة  ف��ي 
ثابث  احل��اج  الكومسير  رسمه  ال��ذي  البشع 

قبله بسنوات..
وأكثر  ال��ك��ذاب،  إال  له  يصلح  ال  الطماع 
الطماعن في بعض احلاالت هن النساء، لذلك 
كان هذا الشاب البالغ من العمر حوالي 40 
منهن  ويختار  الفتيات  أجمل  يترصد  سنة 
أولئك اللواتي تظهر عليهن عالمات الثراء، ثم 
يسلم لهن ورقة يكتب عليها رقم هاتفه واسمه 

مع عبارة »األمير فالن..«.
ولكي تكتمل حبكة القصة يحرص »األمير« 
على اقتناء أغلى أنواع اللباس وأفخر أنواع 
العطور، مثلما كان يحرص على ركوب سيارات 
الدفع الرباعي التي كان يكتريها من محالت 
خاصة.. ومبجرد ما تقع الفريسة في املصيدة 
عن  بعيدا  حميمي  بلقاء  إقناعها  إلى  يبادر 
املفترض،  اإلجتماعي  موقعه  بحكم  األنظار 
ومبجرد ما تتاح له الفرصة يكشف عن وجهه 
احلقيقي ويشرع في ابتزاز ضحاياه بالصور 

التي يأخدها لهن في وضعيات خاصة..
الشرطة  العالي كتبت عنه محاضر  عبد 
القضائية استنادا إلى شكايات الضحايا أنه 
شذوذه،  عليهن  ومي��ارس  النساء،  يبتز  كان 
إلى  مي��د شباكه  ك���ان  وأح��ي��ان��ا  كلبه،  رف��ق��ة 
العائلة، حيث أكدت إحداهن أنه ابتز عائلتها 

في مبلغ 13 مليون سنتيم .

فؤاد ينتحل صفة األمير موالي 
رشيد والملك ينقذه

أفرج عن الشاب فؤاد مرتضى في مارس 
ذلك  ول��وال  ملكي  عفو  2008 مبقتضى  سنة 
له  توقع  الذي  أحد احملامن  نبوءة  لتحققت 
السجن ملدة تتراوح بن 8 أشهر و5 سنوات، 
بعد أن اعتقلته الشرطة منتحال صفة األمير 
موالي رشيد على صفحات الفيس بوك، حيث 
امللك محمد  أنه شقيق  يقدم نفسه على  كان 

السادس وابن امللك الراحل احلسن الثاني..
الفيس  »فوبيا  تكن  ل��م  ال��وق��ت  ذل��ك  ف��ي 
بوك« قد وصلت إلى املغرب، لكن قضية فؤاد 
بعدما  النطاق  واس��ع  تضامنا  معها  حملت 
مرتضى  سجن  أن  احلقوقية  املنظمات  رأت 
ال يتالئم مع أجواء اإلنفتاح الذي يعبر عنه 
املغرب، وقتها كانوا يتساءلون ملاذا ال يحصل 
نفس األمر في اجنلترا أو فرنسا، حيث توجد 
أن  دون  السامية  الشخصيات  »بروفايالت« 

تثير أي اهتمام يذكر.
وأعجبه  أمير  ث��وب  لبس  ف��ؤاد مرتضى 
ذلك قبل أن تنقلب عليه االمور، بعدما كيفت له 
أقسام الشرطة تهمة على املقاس تتحدث عن 

تهمة  التزوير والنصب واإلحتيال واإلبتزاز.. 
وس��اه��م��ت وك��ال��ة امل��غ��رب ال��ع��رب��ي لألنباء 
بنصيبها في اإلثارة التي متارسها بن الفينة 

واألخرى)..(.
وك���ان���ت م��ح��اك��م��ة م��رت��ض��ى ق���د حظيت 
مب��ث��اب��ع��ة م��ن��ق��ط��ع��ة ال��ن��ظ��ي��ر س��ن��ة 2008 
باعتبارها أول قضية من نوعها، حيث لم يكن 
جل املغاربة قد اعتادوا على التواصل بشكل 
كثيف على صفحات األنترنت كما احلال عليه 
اليوم، فحضي مب��ؤازة متميزة من احملامن 

ومن املنظمات الدولية..

محاولة تمويه عن طريق إدعاء 
اإلنتماء إلى القصر الملكي 

وقائع  احمل��اك��م  ج��ل��س��ات  ب��ع��ض  تشهد 
بالنصب  املتهمن  بعض  يعمد  حيث  مثيرة 
واإلح��ت��ي��ال إل��ى إش��ه��ار ع��الق��ات مزيفة مع 
ال��ق��ص��ر امل��ل��ك��ي، ك��م��ا ح��ص��ل م��ؤخ��را خالل 
منتصف الشهر املاضي عندما أكد الكولونيل 
املزيف أن القصر امللكي هو من تكلف بأداء 
حفل  احتضنت  التي  القاعة  ك��راء  مصاريف 

زفافه.
من  أوق���ف  ق��د  امل����زور  الكولونيل  وك���ان 
قبل عناصر أمنية بالقرب من محطة القطار 
بالرباط، بعدما تلقت القيادة اجلهوية للدرك 
امللكي إ|رسالية من نظيرتها بالدار البيضاء 
ت��ؤك��د فيها أن شخصا دخ��ل ف��ي ش��ن��أن مع 
مستخدمن مبحطة األداء بتيط مليل وقدم لهم 
نفسه باسم عبد الرحمان العلوي كولونيل في 

الدجيد. )الصباح عدد 16 يناير 2013(.

مناذج لرسائل ملكية مزورة

»أن��ا األمير م��والي عبد 
األمير  املرحوم  ابن  السالم 
م����والي ع��ب��د احل��ف��ي��ظ ابن 
عبد  املولى  األمير  الشهيد 
ال��ذي استشهد في  السالم، 
الدنيئة  اإلنقالبية  احملاولة 
امللكي  بالقصر  التي وقعت 
بتاريخ  ال��ص��خ��ي��رات  ف���ي 
ابن   ،1971 ي���ول���ي���وز   10
األمير  العهد  ول��ي  املرحوم 
موالي احلسن ابن السلطان 
م������والي احل���س���ن اب�����ن عم 
صاحب اجلاللة امللك محمد 
السادس«، هكذا عرف حفيد 
األول  احل���س���ن  ال��س��ل��ط��ان 
التي سألته  نفسه للجريدة 

من يكون بتاريخ 27 أكتوبر 
2004 )الصحيفة(. 

وقبل ذلك بشهور كتبت 
»حفيد  الصحفي  األس��ب��وع 
السجن..  في  االول  احلسن 
وجده األمير امحمد كان هو 
أي��ض��ا ف��ي ال��س��ج��ن..«، هذا 
ال��رج��ل ه��و األم��ي��ر الوحيد 
ال�����ذي دخ����ل إل����ى زن���زان���ة 
اجلديد،  العهد  في  السجن 

فما قصته.
على  ال��زم��ن  دار  ه��ك��ذا 
احلسن  ال��س��ل��ط��ان  س��ل��ي��ل 
عبد  م���والي  حفيده  األول، 
ال����س����الم ال���ع���ل���وي، ال����ذي 
أن يسجن  القدر  عليه  كتب 

األمير  أبيه،  أب  ج��ده،  مثل 
يقول  ال���ذي  امحمد  م���والي 
مغاربة  امل���ؤرخ���ن،  جميع 
وفرنسين أنه كان ولي عهد 
وأنه  األول،  احل��س��ن  امل��ل��ك 
بعد أن نظم باحماد انقالبه 
بعد موت امللك في سطات، 
نصب أصغر أوالده، موالي 
على  سلطانا  العزيز،  عبد 
امل���غ���رب ل��ي��ح��ق��ق أغ����راض 
الذي  اإلستعماري  املخطط 
ك�����ان ي���س���ت���ه���دف اح���ت���الل 
سلطان  ب��واس��ط��ة  امل��غ��رب 

ضعيف.
امحمد  م���والي  األم��ي��ر 
السجن  في  باحماد  به  زج 

في إطار مؤامرة محبوكة... 
ومثلما كان جده يصيح بأنه 
مظلوم، هاهو احلفيد ينشر 
مظلوم..  أن��ه  الصحف  ف��ي 
)أن��ظ��ر االس��ب��وع الصحفي 

عدد 19 مارس 2004(.
املعتقل  االم��ي��ر  قضية 
الصحافة  إل�����ى  وص���ل���ت 
بعدما حتدث عنها  الدولية 
ال���ص���ح���ف���ي امل���م���ن���وع من 
ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ي امل��راب��ط )لو 
ك��وري��ي أن��ت��رن��ات��ي��ون��ال 15 
يناير 2004(، لتتوالى فيما 
الصحفية  التغطيات  بعد 
تنشر  كانت  التي  الوطنية 
في كل مرة نداءات وتظلماته 

بعد احلكم ال��ذي ص��در في 
حقه بتاريخ 9 يونيو 2004 
ي��ل��زم��ه بقضاء  وه���و ح��ك��م 
العقوبة  م����ن  س����ن����وات   5

احلبسية خلف القضبان..
وق�������ت احل�����دي�����ث عن 
كتبت  القضية  ه��ذه  إث���ارة 
االس������ب������وع:« امل����ؤك����د من 
خ���الل احل��ي��ث��ي��ات ال��ت��ي لم 
السليل  ه��ذا  العتقال  تنشر 
ل��ل��ع��ائ��ل��ة امل���ال���ك���ة، ه���و أن 
عجلت  جزئياتسرية،  هناك 
ونسيانه  السجن  بإيداعه 
السنة  ج������وان  م���ن���ذ  ف���ي���ه 
أن  ب��ع��د   )2003( امل��اض��ي��ة 

توقف النظر في ملفه )..(.

موالي عبد السالم..االمير احلقيقي الوحيد الذي دخل  إلى السجن في العهد اجلديد



ص���در ع��ن ال��م��ن��دوب��ي��ة ال��س��ام��ي��ة لقدماء 
كتاب  التحرير  جيش  وأعضاء  المقاومين 
جوريو:  عثمان  »شعر  عنوان:  يحمل  جديد 
جمع ودراس��ة«، في طبعته األولى، لمؤلفته 
أبي  دار  عن  عاطف  شيخ  حبيبة  الدكتورة 

رقراق للطباعة والنشر بالرباط. 
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا اإلصدار، الواقع 
جادة  بحثية  مبادرة  يعد  364 صفحة،  في 
معززة  رصينة  أكاديمية  تحليلية  ودراس��ة 
التي  الشعرية  لإلنتاجات  توثق  بالدعامات 

ومعلم  األدي��ب  وعبقرية  قريحة  بها  ج��ادت 
المرحوم عثمان جوريو.  المناضل  األجيال 
كما يسلط هذا اإلصدار األضواء على النضال 
الوطني  ال���ه���رم  ل���ه���ذا  واألدب������ي  ال��ف��ك��ري 
ومساهماته في تغذية الحس الوطني وتعبئة 
ال��ط��اق��ات ض��د األط��م��اع وال��ت��ح��دي��ات التي 
إبان فترة االحتالل  واجهت األمة المغربية 
أجل  من  الوطني  الكفاح  ومسيرة  األجنبي 

واالستقالل  وال�����وح�����دة ال��ح��ري��ة 
والسيادة الوطنية.

الفكر  م���ن���ت���دى   يعقد 
بمدينة  واإلب����داع  والثقافة 
مختبر،  مع  بتنسيق  طنجة 
يومي 15 و16 فبراير 2013 
الثقافة/  وزارة  بمندوبية 
موضوع  ن���دوة ف���ي  ط��ن��ج��ة 
وتروم  والرحلة(.  )الروائي 
هذه الندوة، التي يشارك فيها 
المهتمين، اختبار  من  ع��دد 
ال��ح��دود وال��ت��ق��اط��ع��ات بين 

الروائي التخييلي والرحلي 
والواقعي في نصوص رحلية 
كتبها روائيون عرب، نصوص 
ت��ح��اول ال��ت��ج��دي��د ف��ي نص 
الرحلة بتطويع السفر ضمن 
وع�����ي روائ��������ي، م����ن خالل 
ال���م���ذك���رات  التفاعل مع 
على  واالنفتاح  واليوميات، 
برؤى  وال��واق��ع��ي  المتخيل 

عابرة للحدود األجناسية.

شعر عثمان جوريو: جمع ودراسة الروائيون الرّحالة

16  العدد: 727 اخلميس 7 فبراير 2013
a l o u s bou e a@gma i l . c om

ملتقى لطالبات القرآن

األسبوع العلمي والثقافي للطالب مبراكش

ينظم المجلس العلمي المحلي 
إلقليم الصخيرات تمارة في الفترة 
فبراير   17 إل��ى   13 من  الممتدة 
الجاري أول ملتقى جهوي لطالبات 
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ب��اإلق��ل��ي��م، تحت 
الكتاب  آتيناهم  »ال��ذي��ن  ش��ع��ار: 
يتلونه حق تالوته« سورة البقرة 

 ،)121( اآلي�����ة 
بهدف  وذل������ك 
إتاحة الفرصة 
النساء  أم��ام 
وال���ف���ت���ي���ات 

ل��ل��ت��ب��اري في 
مجال حفظ القرآن.

تحتضن المدينة الحمراء ما بين 
األسبوع  المقبل،  م���ارس  و23   20
العلمي والثقافي للطالب، تحت شعار: 
»العلوم المجهرية وتقنيات األشياء 
القواعد  ال���ص���غ���ر..  ال��م��ت��ن��اه��ي��ة 
كلية  بمبادرة  وذل��ك  والتطبيقات«، 

لجامعة  التابعة  السماللية  العلوم 
القاضي عياض.

المناسبة  الطلبة هذه  وسيستغل 
عروض  وت��ق��دي��م  ملصقات  ل��ع��رض 
تجريبية وبرامج علمية تحت إشراف 

مجموعة من األساتذة الباحثين.
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األسبوع تصدر عن دار النشر 
دنيا بريس شركة محدودة

طبع من هذا العدد 50.000

خبايا الدعم املغري لألمير عبد القادر اجلزائري

فبراير   21 ب��ي��ن  م���ا 
م����ارس  و2  ال�����ج�����اري 
تستضيف  ال���م���ق���ب���ل، 
العاصمة العلمية الدورة 
الثامنة عشر للمهرجان 
للموسيقى  ال���وط���ن���ي 
األندلسية. وهي الدورة 
التي ستعمل هذه السنة 
على تكريس المهرجان 
التظاهرات  من  كواحد 
الكبرى التي تحتضنها 

م��دي��ن��ة ف����اس، حيث 
مشاركة  س���ت���ع���رف 
الفرق  م���ن  ال��ع��دي��د 
ال�����م�����وس�����ي�����ق�����ي�����ة 
وال�����م�����ج�����م�����وع�����ات 
الغنائية التي ستؤثث 
األمسيات الفنية التي 
ستحتضنها الساحات 
والدور  والرياضات 
بالمدينة  التقليدية 

العتيقة.

فاس حتتضن الدورة 81 ملهرجان املوسيقى األندلسية

بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة الثانية، ووزعت في جميع أنحاء 
المغرب دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

ما  على  القصيرة  اإلطاللة  تفسر 
يجري حاليا من فوضى في مختلف 
بالربيع  ت��م��ت��ع��ت)...(  ال��ت��ي  ال���دول 
العربي، مصر وتونس وليبيا واليمن، 
حقيقة األسباب التي أطاحت قديما 
بالكيانات المغربية القوية، وهو ما 
يتوسع فيه، الكاتب الباحث الجامعي، 
محمد  السفير  االنتماء  االت��ح��ادي 
جزئين  ف���ي  )ك���ت���اب  ال��خ��ص��اص��ي 
 Le Maroc Race a la بعنوان: 

.)1851-France. 1830
الباحث  ب��أم��ان��ة  ي��ن��ق��ل  ع��ن��دم��ا 
الجامعي صورة متطابقة مع وضع 
كان  ح��ي��ن   ،1830 س��ن��ة  ال��م��غ��رب 
الحتالل  يمهد  الفرنسي  االستعمار 
المغرب، وكانت المواجهة المغربية 
المخزني  العجز  ))بين  متأرجحة 
يجمع  ما  أو  الشعبية((  والمغامرة 
ف��ي ال��ت��ع��ب��ي��ر ب��ي��ن االت����ح����ادي)...( 
وبين  ال��ع��روي،  الله  عبد  السابق، 
االتحادي المستمر محمد الخصاصي، 
»الوطنية  أن  ع��ل��ى  ي��ت��ف��ق��ان  ح��ي��ن 

المناسب  التعبير  ه��و  ال��س��وق��ي��ة« 
للمغامرة الشعبية.

الجامعي  ال��ب��ح��ث  ف��اس��ت��ن��ت��اج 
لألستاذ الخصاصي يخلص في ذلك 
المخزن  فشل  تكريس  إل��ى  ال��زم��ن، 

التالعب  مواجهة  في  السلطاني 
الفرنسي بحدود المغرب خوفا 

من أن يلتهم المخزن نفسه.
ويتوسع الخصاصي فيما 
يضايق الجزائريين الجدد، 
من دعم وتحالف مغربي مع 
األمير عبد القادر الجزائري 
ط������وال ال���ع���ش���ر س���ن���وات 
كان  1844/1834 في زمن 

فيه اإلمبراطور الفرنسي 
ن  بليو نا

األبيض  ال��ب��ح��ر  ب��ت��ح��وي��ل  ي��ح��ل��م 
المتوسط إلى بحيرة فرنسية.

كتبه  ما  الكتاب،  وثائق  وتكتب 
القنصل الفرنسي في طنجة 
ما  م��ج��م��وع  أن  م��ن 
المغرب  ق���دم���ه 
عبد  ل���ألم���ي���ر 
ال������������ق������������ادر 
ال���ج���زائ���ري، 
يعادل ثمانية 
فرنك  ماليين 
ف������رن������س������ي.. 
الذي  ال��ش��يء 
ميزانية  ه����د 
وجعل  ال��م��غ��رب 
ئل  لقبا ا

المتضررة تثور على السلطان موالي 
عبد الرحمان.

كما أن كتاب الخصاصي، الضخم، 
يتوسع في جذور المشكل الحدودي 
م��ع ال��ج��زائ��ر، ان��ط��الق��ا م��ن تقارير 
الجنرال الفرنسي مارت بيري الذي 
الجزائر  ح��دود  بترسيم  مكلفا  كان 
الفرنسية)...( سنة 1845، والذي كتب 
الجزائرية  األقاليم  ق��واد  جمع  أن��ه 
مع  الحدود  ترسيم  معه  ليحضروا 
المغرب، وهما قائد تلمسان حمادي 
الغربية،  المناطق  وحاكم  الصقال 
اآلغا بن عبد الله، الذين أكدا للجنرال 
الفرنسي أن قبائل أوالد سيد الشيخ 
الذي  التقرير  وه��و  مغاربة،  كلهم 
مذكراته  في  بيري  الجنرال  أدرج��ه 
ال��ت��ي ص���درت ع��ن دار: ك��ان��ت��ان – 

باريس.
أكثر من ستمائة صفحة تعتبر 
عليها  يستحق  تاريخية  مراجع 

األستاذ الخصاصي كل التقدير.

كتاب السفير االتحادي الخصاصي:

السفير محمد 
الخصاصي
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الرباط عاصمة المملكة مع األسف 
لعمرانها  م��دي��ري  تصميم  ب���دون 
وطرقاتها، وهي بذلك تنمو بطرق 
ع��ش��وائ��ي��ة وارت��ج��ال��ي��ة، ح��ي��ث تم 
تهميش واجهتها البحرية التي هي 
أحسن واجهة وخصصوها للمقابر، 
الهوائية  ل���ل���دراج���ات  وج��وط��ي��ة 
والنارية، وللديور المهددة باالنهيار 
بزنقة  وال��ب��راري��ك  غربية  بسانية 
طهران بحي المحيط، ودوار لعسكر 
القصديري، وأسواق الجملة للخضر 
واألسماك والدواجن ودوار الكرة.. 
هذه هي واجهة العاصمة البحرية 
التي كانت من المفروض أن تكون 
سياحية  بمرافق  للمدينة  متنفسا 
بدال من األسواق والجوطيات، فأين 
التي  إذن  ال��م��دي��ن��ة  س��ي��اس��ة  ه��ي 
أصبحت حقيبة وزارية؟ بل أين هي 
سياسة العاصمة وقد »لووا« وجهها 

المدينة  بذلك  الشرق،لتصير  نحو 
ال��وح��ي��دة ف��ي ال��ع��ال��م ال��ت��ي تصد 

بوجهها عن البحر؟
مسافة  ه��ي  كيلومترات  وس��ت��ة 
طول ساحل العاصمة كلها مهملة، 
بشعة،  ملوثة،  متسخة،  محفرة، 
وتقابلها مقابر، وجوطيات ودواوير، 
تدخل  لم  العاصمة  تصاميم  فهل 
وقصر  والعكاري  المحيط  أحياء 
البحر، ودوار الكرة في تصاميمها؟ 
وهل الجماعة لم تجد سوى الشريط 
مما  األطلسي  وب���رودة  الساحلي 
والفواكه  ال��خ��ض��ر  ط���راوة  يفسد 
وهل  ال���دواج���ن؟  األدى  وي��ص��ي��ب 
لم تجد مكانا أحسن من  الجماعة 
الساحل لبناء المجزرة البلدية ربما 
لتربح مصاريف القنوات وفي نفس 
الوقت تلوث مياه البحر؟ ألم يحن 
في  عصرية  مجزرة  إلقامة  الوقت 

مكان ما بعكراش بدال من الساحل؟ 
فالمجزرة الحالية عمرها قرن و20 
ال��ح��ال��ي أفضل  س��ن��ة! وم��وق��ع��ه��ا 
ل����م����راف����ق س���ي���اح���ي���ة ب�������دال من 

»الكورنة«.
فهل في الرباط سياسة للمدينة 
ب���ت���ص���ام���ي���م م���دي���ري���ة ال���ع���م���ران 
ضاقت  وال���ط���رق���ات  وال���ط���رق���ات؟ 
لم  التي  وهي  مخنوقة  وأصبحت 
تراجع الجماعة أنظمة سيرها منذ 
50 سنة، وفي مكاتب هذه  حوالي 
الجماعة عشرات المهندسين، بدال 
الميدان  ل��ب��اس  ي��ل��ب��س��وا  أن  م���ن 
واقتراح  ودراسة  لتفقد  ويخرجوا 
للتصحيح  إص���اح���ات  وت��ن��ف��ي��ذ 
والطوارئ،  األزم����ات  والس��ت��ب��اق 
على  »الص��ق��ي��ن«  عاكفين  ن��ج��ده��م 
بالكاتبات  ال��م��ح��ف��وف��ة  م��ك��ات��ب��ه��م 
والمجهزة بالمكيفات والمحروسة 

»ببراجات« الشواش.. المهندسون 
البلديون عملهم خارج المكاتب، في 
األوراش، في الطرقات، في الساحل، 
وف���ي ال��ش��اط��ئ. وال��ي��وم ف��ي وقت 
التبذير، الجماعة تلجأ إلى مكاتب 
للدراسات إلنجاز »دراسات« بمئات 
مهندسون  وع���ن���ده���ا  ال��م��اي��ي��ن 
وتعويضات  أج�����ورا  ي��ت��ق��اض��ون 

وامتيازات، مقابل ماذا؟
والضحية هي عاصمة المملكة، 
ه���ي م��ش��اري��ع��ه��ا ال��م��ت��وق��ف��ة، هي 
للمدينة  سياسة  بدون  تصاميمها 
وال طابع للعاصمة، والمسؤول هو 
مجلس جماعة المدينة العاجز عن 
بأنه  يحلم  ف��ه��و  م��ش��ك��ل،  أي  ح��ل 
ال��ت��وق��ي��ع وليس  م��ه��م��ت��ه  م��وظ��ف 
واالبتكار  واالق��ت��راح  االس��ت��ش��ارة 
على  والتنقيب  ال��ح��ل��ول  وإي��ج��اد 

التمويل.

الجوطيات والمقابر والبراريك هي الواجهة البحرية للرباط

حديث العاصمة
بقلـم:

بوشعيب اإلدريسي

في زنقة بركاش بحي 
العكاري، كان يسكن 
طفل اسمه عبد اإلله 
وكان  ال��ف��ق��ي��ه،  ول���د 
من  الله  رحمه  أب��وه 
فقهاء احلي األتقياء 
الوطنيني  ال��ورع��ني 
ومي����������ارس جت�����ارة 

العكاري  ف��ي ح��ان��وت مب��ارش��ي  ال��ك��ت��ب 
وغير بعيد عن املنزل البسيط لولد الفقيه 
ك��ان ي��ج��اوره ف��ي زن��ق��ة ال��رك��راك��ي طفل 
أبوه  وك��ان  احلجام  ولد  الله  فتح  اسمه 
الله في ذلك الوقت شريك حلجام  رحمه 
تاجر،  ث��م مساعد  ال��ق��دمي��ة  امل��دي��ن��ة  ف��ي 

فتاجر في حانوت بديور اجلامع.
وال����د ال��ط��ف��ل ع��ب��د اإلل����ه اخ��ت��ار السكن 
تربية  ابنه  لتربية  احلي  مسجد  بجوار 
إسامية، وليكون بجوار بيت الله لتلقني 
نفس  وف��ي  الله،  كتاب  مبادئ  اإلل��ه  عبد 
ساجد  وهو  لربها  ال��روح  أسلم  املسجد 
من  الله حترر  فتح  ووالد  القدير.  للعلي 
العتيقة  املدينة  في  أصهاره  منزل  قيود 
ووفر البنه منزال مستقا في حجم منزل 
بينهما  تكن تفصل  اإلله ولم  الطفل عبد 
سوى بضعة أمتار. والد الطفل فتح الله 
البوليس  كان مقاوما ووطنيا مما جعل 
وينكل  القبض  عليه  يلقي  االستعماري 

به.
ولد الفقيه الطفل عبد اإلله رفعته أصوات 
امل��واط��ن��ني وال��ث��ق��ة امل��ل��ك��ي��ة إل���ى رئيس 
الله  احلكومة، وولد احلجام الطفل فتح 
وقبلها  عمدة  العاصمة  سكان  انتخبه 
كان وزيرا للمالية. فهل يا ترى يتذكران 
نضاالت والديهما من أجل بلدهما؟ وهل 
التي  األص��وات  من  اآلالف  مئات  يقدران 
اململكة  ش��ؤون  لتسيير  عليهما  راه��ن��ت 
املدينة  ه��ذه  العاصمة؟  قضايا  ولتدبير 
رئيس  من  أي شيء  تطلب  ال  كانت  وإن 
احلكومة ألنه لكل املدن املغربية وال ميكنه 
تفضيل واحدة على أخرى، فإنها تطمع 
أغلب  ظلم  م��ن  إنصافها  ف��ي  األق��ل  على 
وزاراته وإداراته ومكاتبه الوطنية الذين 
الضرائب  ت��أدي��ة  ف��ي  العاصمة  »أك��ل��وا« 
وتقدر  ع��ل��ي��ه��م  امل��س��ت��ح��ق��ة  اجل��م��اع��ي��ة 
النظافة،  ضريبة  سنة،  كل  في  باملايير 
املهنية  األرب��اح  ضريبة  املباني،  ضريبة 
ورسوم كثيرة.. وبسبب ذلك فإن العاصمة 
اليوم هي أفقر من جماعة حد السوالم! 
ول���وال )وح��اش��اك��م( ي��ا رئ��ي��س احلكومة 
والرجراجي  بركاش  أزقة  أزب��ال  ضريبة 
وسيدي أحمد والزاوية واألخرى باملدينة 
واليوسفية  املنصور  ويعقوب  العتيقة 
احلاجة  ودوار  ال���دوم  ودوار  وال��ت��ق��دم 
ودوار الكرعة ودوار رجاء في الله ودوار 
الفقيرة  الكادحة  الدواوير  وباقي  الكرة 
العاصمة ما تؤدي به  ملا وجدت جماعة 

أجور موظفيها.
للمدينة  إذا حقق  الله،  العمدة فتح  فأما 
عدم  ظلم  عنها  ورف��ع  األمنية  ه��ذه  فقط 
تسديد واجبات ضرائب ورسوم اإلدارات 
وجعلها تخضع للقانون اجلماعي، فإنه 
سيخلد اسمه كما خلده عندما كان طفا 
بركاش  بزنقتي  اإلل��ه  عبد  والطفل  ه��و 

والرجراجي.

صنفت المندوبية 
السامية للتخطيط، مدينة 

الرباط من بين ارخص مدن 
المملكة، أما األغلى فهي 

مدن: العيون تليها الداخلة 
والدار البيضاء وبني مال 

ومراكش، ثم الرباط وأسفي 
وتطوان وكلميم.

بعض المصحات أضحت 
كالمجازر تسلخ المرضى 

باألثمنة الخيالية، 
وباألمراض الوهمية 

وبالامباالة الصحية، وزارة 
الصحة عاجزة عن التدخل 
ألنها ليس من اختصاصها 

المصحات التي تبقى من 
سلطات األمانة العامة 

للحكومة، فهل تكلف هذه 
األخيرة من يقوم بأبحاث في 

الموضوع.

بعد مدرسة شالة التي 
تحولت إلى مقهى ومطعم 

للعموم تحت يافطة األعمال 
االجتماعية، وبعد إقفال 

مدرستي حسان واألزهر، ها 
هي مدرسة صفرو تتحول 

إلى مصلحة األرشيف التابع 
للوزارة، إعدام هذه المدارس 

تم في مقاطعة واحدة هي 
حسان.

يتحدثون عن ملفات 
جاهزة بالمجلس األعلى 

للحسابات وتخص تفويت 
أراضي الجماعة في عهد 
المجلس )السابق( فهل 
توجد بين الملفات التي 

وصلت للنيابة العامة؟ أم 
تنتظر تأشيرة وزارة العدل؟ 

الله أعلم، ولكن الحساب 
قريب.

أقدم مستشار في 
العاصمة هو أحمد آيت 

المدني الذي حافظ على 
مقعده بمجلس حسان منذ 

1977، فالرجل يستحق على 
األقل تكريما من المقاطعة.

حي التقدم أو التقهقر ؟

حي التقدم من األحياء الجديدة الذي شيد في 
الحوز  ش��ارع  بين  ويتواجد  الستينيات،  بداية 
تحمل  أزق��ة  وتؤثثه  الفطواكي،  حمان  وش��ارع 
أسماء الرياحين، والزهور، والرمان، والياسمين 
وكأنه بستان، في حين أن الحي يطفو فوق أكوام 
من األزبال والقاذورات واألوساخ ويتأرجح بين 

أزقة غير مبلطة وتكسوها األتربة.
حي التقدم صار حي الفوضى وحي بدون قانون 
حمان  ش��ارع  في  خصوصا  حضاري  التزام  وال 
الفطواكي الذي تحول إلى أكبر شاعر إلنتاج كل 

م��ا ه��و خ��ارج ع��ن ال��ق��ان��ون وع��ن األخ���اق وعن 
اللياقة، والضحايا هم سكان الحي، هم أبناؤهم 
ونساؤهم وشيوخهم الذين يفضلون التحصن في 
مساكنهم ألن خارجها يوجد قانون الغاب، تفرضه 
من  سواء  اآلمنين  المواطنين  تبتز  »مليشيات« 
خال سلع مغشوشة أو أخرى ممنوعة وخطيرة، 
وهذه الممارسات أصبحت عادية في دوار الدوم 
التقدم  لحي  اهتمام  م��ن  فهل  ال��ح��اج��ة،  ودوار 
وضواحيه النتشاله من وحل اإلهمال الذي فرض 

عليه؟

صورة التقطت في سنة 1950 لاعب األسطورة وجوهرة الكرة الرباطية حسن أقصبي مع مسيري فريق 
سطاد الرباطي آنذاك. حسن أقصبي هو أفضل وأحسن العب مغربي بعد المرحوم بنمبارك، وقد أعطى 

للكرة الشيء الكثير، ورفع سمعة الرباط عاليا وحقق لها أمجادا ال تنسى.
هو اليوم طريح الفراش بعدما تنكر لنضاله الكروي أوالد اليوم، في وقت تراجعت فيه رياضة كرة القدم 

عندنا حتى صرنا أضحوكة العالم. وها هو عماق الكرة في بيته وال من يسأل عنه.
فتحية كبيرة لهذا الهرم الرياضي الذي منح للرباط ألقابا مجيدة وبطوالت.

 1850 حوالي  في  التقطت  ص��ورة 
بمثابة  ك�����ان  ال������ذي  ل��ع��ل��و  ل����ش����ارع 
ذلك  في  وكان  للرباط،  »الشانزيليزي« 
ال���وق���ت ه���و ال���ش���ارع ال��رئ��ي��س��ي في 
المدينة. واليوم هو من أسوأ الشوارع، 
حيث  م��ن  وال  تنظيمه  ح��ي��ث  م��ن  ال 
الكبير  اإله��م��ال  م��ن  ولكن  تصميمه، 
ط����رف مصالح  م���ن  ع��ل��ي��ه  ال��م��س��ل��ط 
يد وال فكرت  لم تمسه  الجماعة، فهو 

سنة،  ثاثين  حوالي  منذ  أدمغة  فيه 
وحتى توسعته التي كانت مقررة سنة 
1980 تم تجميدها في غياب أصوات 

غيورة عن تراث العاصمة.
إلى  حاجة  ف��ي  ال��ي��وم  لعلو  ش��ارع 
إعادة هيكلته وتشييد مواقف للسيارات 
السير  وتنظيم  األرض،  تحت  جديدة 
به، ودراسة ملف ديور لوبيرا الذي لم 

يتمكن أي مجلس من تسويته.

هكذا كان شارع لعلو في 
سنة 1850 منظم وراقي

من أرشيف الرباط

العاصمة بدون سياسة المدينة



اخنيفرة.محمد شجيع

يعيش قطاع الصحة بإقليم خنيفرة 
جملة من المشاكل، والشكايات تتقاطر 
صوب  كل  من  تشتعل  واالحتجاجات 
أمام المندوب اإلقليمي الذي وقف بدوره 
كمتفرج رغم ما وصلت إليه األمور من 
تفاقم خطير بدأ من قرية أجلموس، و 
عن  سكانها  ع��ب��ر  ال��ت��ي  و  ن��واح��ي��ه��ا 
تذمرهم و سخطهم عدة م��رات  تجاه 
والمتردية  »ال���ه���زي���ل���ة«  ال���خ���دم���ات 
أعدادا  يستقبل  ال��ذي  لمستوصفهم 
هائلة من المرضى، تتكدس في طوابير 
لتزداد  ح��اج��ي��ات��ه��م  ت��ل��ب��ى  أن  دون 
التام  الغياب  أمام  تدهورا  أوضاعهم 
للعناصر الطبية العاملة به،  وكم من 
على  احتجاجا  للشوارع  خرجوا  مرة 
هذه األوضاع الكارثية لكن نصيبهم كان 
اعتقال العشرات ومتابعتهم بتهم واهية 
دستور  فيه  ال��ذي يضمن  ال��وق��ت  ف��ي 
ال����ب����اد ح����ق االح����ت����ج����اج  وح���ري���ة 

التعبير.
  ما دمت في المعرب فا تستغرب، 
هذا المثل ينطبق أيضا على المستشفى 
اإلقليمي بخنيفرة و الذي يعيش جملة 
من المشاكل ال تعد وال تحصى و نكتفي 

وما  منها  ب��ع��ض  ب��ع��رض 
أعظم،   ك���ان  خ��ف��ي 

حيث النقص 

في األطر الطبية و التجهيزات المتدنية 
فانتظار  المطلوب  للمستوى  ترقى  ال 
الطبيب الوحيد بمصلحة المستعجات 
يتطلب عدة ساعات.. عناصر الحراس 
»ال��س��ي��ك��وري��ت��ي«  والذين  ال��خ��اص��ي��ن 
ورواد  المرضى  تعنيف  على  اعتادوا 
ه���ذه ال��م��ص��ل��ح��ة ال��ت��ي ت��ح��ول��ت إلى 
كوميسارية وحلبة لسب و الشتم وشتى 
العبارات النابية  بسبب إذالل المواطن، 
م���م���ا ي���ف���ت���ح ال���م���ج���ال ل��ل��ت��م��ي��ي��ز و 

التاعب..
 المستشفى بدوره يستقبل عشرات 
الحاالت  فيها  ب��م��ن  ي��وم��ي��ا  ال��ح��االت 
نقلها  يتم  ما  غالبا  لكن  المستعجلة، 
بمكناس نحو  الجهوية  للمستشفيات 

150 كيلومتر أمام مشقة الطريق  
الصحي  ال��م��رك��ز  أم���ا 

الحضري بمريرت  
حرج،  وال  فحدث 
فيه  يبقى  ل��م  إذ 
سوى االسم، حيث 
الحوامل  النساء 
لسوء  ت��ت��ع��رض��ن 
المعاملة و اإلذالل 

ليعشن  اإله���م���ال  و 
حالة مؤسفة يندى لها الجبين، واغلب 
نقلهن  ي����ت����م  ال������ح������االت 
ل���ل���م���س���ت���ش���ف���ى 
قليمي  إل ا

خاصة  وس��ائ��ل  عبر  وذل��ك  بخنيفرة  
يستعيرها أقاربهن أما المغلوب على 
لتزداد   .. آخ���ر  ش���يء  ف��ه��ذا  أم���ره���م 
غياب  أمام  وتفاقما  سوءا  أوضاعهن 
من  أصبحت  التي  اإلسعاف  سيارات 
المستحيات والمحظوظ يجد سيارة 
اإلسعاف الوحيدة وبالمقابل.هذا يعرفه 
سكان المدينة التي يبلغ عدد سكانها 
60 ألف نسمة دون أن تجد ولو أدنى 
أجهزة الكشف وهذا ما جعلهم يعيشون 
في عزلة تامة كأنهم في جزيرة ، فما أن 
يعلقوا آمالهم على مشروع حتى يجدون 
األمر  يتعلق  وهنا  يائسين  أنفسهم 
له  الذي رصدت  المحلي  بالمستشفى 

نية  ا الدراهم ميز ب��م��اي��ي��ن  ت��ق��در 
وطاقته االستيعابية 45 

سريرا لكنه إلى 
هذا  ي��وم��ن��ا 
ل  ا ز ال
ا  ود مسد
في وجه 

المعاناة  و   2009 سنة  منذ  العموم 
مستمرة كل هذه األمور دفعت الحشود   
ال��ق��ي��ام ب��ع��دة وق��ف��ات ومسيرات  إل��ى 
شعبية  نددوا من خالها بهذه األوضاع 
»ال��ك��ارث��ي��ة« و ال��ت��راج��ع ال��خ��ط��ي��ر و 
المتدهور في الخدمات 
الطبية المنعدمة 
المتاجرة  و 
صحة  ع���ل���ى 
ال��م��واط��ن و 
غ���������ي���������اب 
األدوي�������������ة  
وض�������������رب 
م����ج����ان����ي����ة 

العاج..

 أصبح الكثير منهم يتهافتون على الصالة كل يوم 
جمعة  في المسجد اإلمام  البخاري  الذي بني  بحي 
تغزوت  في إنزكان، أولئك الذين ينتهزون   الصالة  التي 
القرار،  ذوي  بعض  للسالم على  اللغو  فيها   يمنع 

وإبالغهم طلباتهم..

للمياه  الجهوية  المندوبية  أن  أخبار مفادها  تروج   
والغابات بجهة سوس فتحت تحقيقا في الخروقات التي 
خالل  للقنص   الجامعيين  ال��ح��راس  أح��د  يتعمدها 
الذي  والتدمير  س��وس،  بجهة  لمهامهم   ممارستهم 
تتعرض له الثرواث الغابوية، كما تباشر ذات المندوبية  
تحقيقا مع إحدى جمعيات القنص المعروفة تعود ألحد 

األثرياء  حول أراض  ال تدخل في مجال نفوذها.

 أبدى بعض سائقي سيارات األجرة بمدينة إنزكان  
إستيائهم  من اإلستفزازات  التي يتعرضون إليها يوميا 
والجوالن   ب��ال��س��ي��ر  مكلف  ش��رط��ة  م��ق��دم  ط���رف  م��ن 
أنهم  وأوض��ح��وا  إنزكان ،  ألم��ن  اإلقليمية  بالمصلحة 
بفبركة  المذكور  الشرطي  لدن  من  للشطط  يتعرضون 
محاضر المخالفات،  كما تطال التوقيفات  في كثير من 
األحيان أصحاب  الدرجات النارية في وضعيات سليمة 
وترسل درجاتهم إلى المحجز دون أسباب واضحة..

 سلطات إنزكان أمام خيارين، إما تنظيف المحطة 
األمن   وتوفر  والمتشردين  المنحرفين  من  الطرقية 
للمسافرين، وإما إحداث محطة طرقية  أخرى، وترك 
ي��ح��ت��ل��ون��ه��ا ح��ال��ي��ا ويرعبون  ل��م��ن  ال��ح��ال��ي��ة  ال��م��ح��ط��ة 

المسافرين. 

الذي تعرفه    بالتسيب   المنددة   تعالت األصوات 
بلفاع  و  عميرة،  أي��ت  م��ن  بكل  األسبوعية  األسواق  
وبيوكرى، وسيدي بيبي، الشيء الذي يحتم حلول لجن 
التفتيش من المصالح المركزية والتي الزال الرأي العام 
المحلي ينتظر نتائج زيارتها السابقة  والتي ستعصف 
ال محالة برؤوس كبيرة ألفت إستنزاف ميزانية الجماعة 
بطريقة كم حاجة قضيناها  بتغميض العين، وطبعا هذا 

التغميض له ثمنه .

 يتحدث مستخدمو مصالح الضرائب في إنزكان عن 
أحد الموظفين )..( قالوا بأنه جاء إلى إنزكان حافيا 

عاريا وأصبح من كبار المالكين .
وسبق ألحد المستخدمين أن وجه رسالة إحتجاج إلى 
اإلدارة المركزية بالرباط يطلب فيها التدخل لوضع حد 
لتجاوزات هذا المسؤول )..(  الذي أصبح ال يتكلم دون 
أن يهين زمالئه، مؤكدا لهم بأن » الفلوس تدير الطريق 
إلى أن يده طويلة، وأنه  البحر« وهو يشير بذلك  في 

محمي )..( من جهات معلومة في اإلدارة المركزية..

 المعروف عن السوسيون أنهم ال يحتجون، إال إذا 
وصل السكين إلى العظم )...(  وهكذا فقد إنتفضت  
بيوكرى عن  في  بالقنص   المهتمة  الجمعيات  إحدى 
ممارسات ال قانونية لمستخدم مكلف بإعداد ترخيص 
إحاشة الخنزير   للقناصين  بمقاطعة المياه والغابات، 
بإقليم شتوكة  أيت باها  حيث أصبح هو الكل في الكل  
الشواهد  ف��ي  بالتوسط  بداية   ش��يء  ك��ل  ف��ي  يتدخل 
اإلدارية وتراخيص قنص  الخنزير، وتبقى اآلمال معقودة 
على المدير الجهوي  للمياه والغابات ومحاربة التصحر  
لتطهير اإلدارة من أمثال هؤالء الذين يستغلون ضعف  

المواطن.

وزير الصحة يتجاهل الحشود التي طالبت ب»سبيطار« في خنيفرة
ما يجري ويدور في المدن
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تلكس
طفح الكيل بسكان تجزئتي تنمل وحنان بآيت ملول وهم يرون تباطؤ المسؤولين 
في حمايتهم من تغول ورشة الصالح الشاحنات العابرة للقارات التي حاصرتهم 
من كل الجهات فحولت هدوء حيهم الى جحيم ومعاناة تنذر بكارثة عليهم وعلى 
أبنائهم متسائلين في مجالسهم الخاصة عن مفهوم التغيير الذي سمعوا به كثيرا 
لكنهم لم يلمسوه...السكان بعد أن نشروا مشكلتهم مرتين في جريدة األسبوع 

آخرها منتصف الشهر الجاري، يستنجدون من جديد بالعامل لعله ينصفهم.

حزب اإلستقالل 
يفقد رئاسة جماعة

 بسيدي قاسم
سيدي قاسم.حميد بوعادي

لرئاسة  المنتمي لحزب االصالة والمعاصرة  انتخب مؤخرا هشام بن هال 
الجماعة القروية لسلفات قيادة زكوطة، مكان الرئيس المقال الذي كان ينتمي 
لحزب االستقال، األعضاء عددهم »15« حضر منهم »12«  عضوا، و انقطعت 
أخبار العضوة الوحيدة بالجماعة بعد زواجها حيث تفرغت لشؤون عائلتها  
و غاب كذلك الرئيس المقال، أما التصويت فكان باالجماع، و بذلك يفتقد حزب 
االستقال باقاليم سيدي قاسم رئاسة جماعة قروية بعدما فقد في وقت سابق 

أحد برلمانييه، عضوية بالغرفة الفاحية و عضوية بالجهة..
ورغم أن هناك صراع علني بين حزب المصباح، و حزب الجرار على 

األصالة  فأعضاء  العكس،  قاسم  بسيدي  لكن  الوطني،  الصعيد 
والمعاصرة وحزب المصباح الحاكم مثل سمن على العسل، 

سبحان مبدل االحوال..ليست هناك محبة دائمة، و العداوة 
دائمة في السياسة، و المصلحة الشخصية فوق  

كل اعتبار. هذا هو حال المدينة.

انزكان.بوطيب الفياللي

تتطلب المشادات التي أصبحت تطفو على السطح 
بين الفينة واألخرى بين بعض المواطنين، وبعض 
السيارات  ب��ح��راس��ة  مكلفون  أن��ه��م  ي��دع��ون  ال��ذي��ن 
والدراجات، )تتطلب( من المسؤولين بانزكان وآيت 
المناطق  وتحديد  لتنظيم  التحرك  وأك��ادي��ر  ملول 
واألماكن التي يمكنها أن تحمل صفة موقف السيارات 
تفاديا الستغا ل هذه المهام من طرف المتطفلين، 
إليها  ينظرون  أصبحوا  ال��ذي��ن  ال��ف��رص  وص��ي��ادي 
كوسيلة سهلة لكسب المال بطرق ملتوية على حساب 
يقتني  من  نرى  أصبحنا  حتى  المواطنين،  جيوب 
البذلة المميزة لحراس مواقف السيارات ويختار أي 
مطالبا  العمومي  الشارع  على  أو  واجهة  في  مكان 
أصحاب السيارات بواجب الحراسة )...(الشيء الذي 
يؤدي الى تعرض المواطنين لإلبتزاز ويحول مسافات 
حلب  فيها  يتم  باركينات  الى  شوارعنا  من  طويلة 

المواطنين مثل البقر..

أصداء سوسية

أصحاب السيارات يتعرضون 
لإلبتزاز في انزكان

جرائم القتل 
والسرقة 

تتصاعد في 
أزمور

أزمور.شكيب جالل

في تمام الساعة الحادية عشرة ليا من يوم السبت 
26 يناير 2013 وقع خاف بين شخصين انتهى بمقتل 
أحدهم بعدما تلقى طعنات بواسطة الساح األبيض، 
حيث سقط جثة هامدة وسط شارع محمد الخامس، 
الشارع الرئيسي لمدينة أزمور الذي يعرف حركة دؤوبة 

ليل نهار.

احتجاجية  وقفة  نظمت  الجريمة،  هذه  إثر  وعلى 
وسط شارع محمد الخامس نظمتها مجموعة من أهالي 
وأقارب القتيل، ليبقى األمن في مدينة أزمور الهاجس 
والتهديد  ال��س��رق��ة  ج��رائ��م  حيث  للساكنة  ال��ي��وم��ي 
واستعمال الساح األبيض في حق المواطنين أصبح 
الشرطة  مفوضية  أن  في حين  يوم،  كل  مخيفا  أمرا 
الجرائم  بشاعة  إيقاف  اآلن  لحد  تستطع  لم  ألزم��ور 

واالعتداءات على المواطنين.

>  تارودات.زكرياء عبد الجليل 

حالة من اليأس و الحزن تسود بين السكان السالين لدوار أوالد 
إدريس )دائرة اوالد برحيل إقليم تارودانت(، بعدما تم استثناؤهم 
من التزود بالكهرباء ألسباب ال يعلمها إال النائب على السكان في 
مجلس الجماعة، علما أن  السكان المنسيين كانوا قد عارضوا إعادة 
)..(، إضافة إلى أن هذا المشروع ممول من  إنتخابه لوالية جديدة 
الصندوق  السالي ألراضي الجموع، لذلك وجب عليه أن يدافع على 
السكان بدل أن يجردهم من صفتهم السالية كما تنص على ذلك لوائح 
ذوي الحقوق. فصول األحداث توالت بعد أن توجه السكان إلى مقر العمالة 
لينجحوا في مقابلة العامل ويأخذوا، وعدا منه بالتحرك لكن لم تجري األمور 
كما ينبغي، ليرفعوا شكاية إلى مجلس الوصاية ودعوة قضائية..لم تتحرك 
حتى اآلن. فمتى سيحل هذا المشكل، ويعم الكهرباء كل الساكنة بدون تمييز 

راجين من السلطات أن ترفع هذا الحيف.

الناس سواسية في الدستور 
لكنهم ليسوا كذلك في تارودانت
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الى قرائنا 
ومراسلينا األعزاء

»األسبوع  عبر  الجهات،  كل  إلى  يصل  والذي  األنحاء،  كل  في  يسمع  الذي  مدينتك  صوت  »الجهات«  صفحات  من  إجعل 
الصحفي«.

أويكفيكم  الظروف،  نتمكن من معالجتها في أحسن  العادي بخط واضح حتى  البريد  الواردة عبر  الرسائل  يرجى كتابة 
alousbouea@gmail.com: مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني التالي

صفرو.عزيز باديس 

منذ إحداث إقليم صفرو سنة 1991 
الذي خضع لتقسيم ترابي عقابي، 
وتحكم البعد األمني في رسم خريطته 
أهم  ومن  للجماعات...  الجغرافية 
قامت  ذلك  واكبت  التي  االج���راءات 
أعيان  ب��ص��ن��ع  ال��ت��راب��ي��ة  االدارة 
ومنتخبين على مقاسها مما يسمح 
ألي قائد التحكم في كل شيء فكان 
القتصاد الريع دور كبير في صناعة 
رجاالت جدد يسمونهم باألعيان، وكم 
من جماعة قروية اليوم تعيش على 
ايقاع الفوضى، والتسيب، وارتفاع 
نسبة الفقر والبطالة التي تجاوزت 
الصحة  أما  الحمراء،  الخطوط  كل 
والتعليم والكهربة والماء الشروب 

فحدث وال حرج.
  يحز في نفوسنا كأبناء هذا اإلقليم 
الذي تعرض للنهب وتفشت فيه كل 
مظاهر الفساد والرشوة، ناهيك عن 
الظلم والطغيان الممارس من طرف 
اللوبيات السياسية، وحتى االدارية، 
والعالم القروي الذي يشكل 70 في 
المائة من تراب االقليم الزالت ساكنته 

المتبقية تفتقد ألبسط شروط العيش 
والتهميش  الفقر  ويطالهم  الكريم، 
واالقصاء االجتماعي أما نسبة  الهدر 
الفتيات  ص��ف��وف  ف���ي  ال��م��درس��ي 
واألطفال فهي في ارتفاع سنة بعد 
أخرى بسبب غياب الضمير المهني 
المعلومة  السيدة  حتى  والمراقبة، 
بقطاعها  يجري  م��ا  كليا  تتجاهل 

بالعالم القروي، المرأة التي وفرت 
ل���ه���ا ال�����دول�����ة ك�����ل االم���ك���ان���ي���ات 
اللوجستيكية من سيارة كات كات 
ذات الدفع الرباعي وال تكلف نفسها 
القيام ولو بزيارة، واحدة للمناطق 
المنكوبة، حتى بعض القواد ورغم 
توفرهم على السكن الوظيفي يكترون 

منازل بصفرو ويوميا 

السياحية  بالمنتجعات  ت��ج��ده��م 
القريبة من المدينة ويتسوقون يوميا 
من فضاءات مرجان وأسيما بفاس،  
والمواطنون عالقون بمقرات القيادة  
ينتظرون القائد متى سيأتي  على 
األقل ثالث أيام من االنتظار للحصول 
على شواهدهم االدارية أما الدقيق 
والمواطنون  ف��ل��ش��ه��ور  ال��م��دع��م 
الدقيق  ذاك  متى يصلهم  ينتظرون 

األسود.
 بكل صدق وأمانة وصراحة وبعيدا 
عن كل ما هو ذاتي فالواقع الحالي 
لساكنة العالم القروي بإقليم صفرو 
االنسانية  ال��م��ن��ظ��م��ات  ي��س��ت��دع��ي 
الدولية، والوطنية العمل على تقديم 
ال��م��س��اع��دات، أو ع��ل��ى األق����ل نقل 
الذين ال علم  معاناتهم للمسؤولين 
لهم بما يجري بمناطق المغرب غير 
أعدها  التي  التقارير  لعل  النافع، 
المجلس الجهوي للحسابات حول 
بعض الجماعات وتم تسجيل العديد 
م��ن ال��خ��روق��ات وال��ت��ج��اوزات لكن 
شديد  وبإلحاح  المطروح  السؤال 
متى يتم محاسبة المفسدين وناهبي 

المال العام.

>  الفقيه بن صالح.األسبوع    

العادية  ال��دورة  المنصرم  الشهر  نهاية  انعقدت 
بن صالح،والتي  الفقيه  لعمالة  اإلقليمي  للمجلس 
تضمن جدول أعمالها مجموعة من النقط كان أهمها 
الدراسة والتصويت على الحساب اإلداري للسنة 
الفائض  ومناقشة قضايا  2012 وبرمجة  المالية 
القطاع الفالحي باإلقليم وواقع الرياضة واإلجراءات 
الرفع من مستواها والتصويت  المتخذة من اجل 
لسنة  الحقيقي  الفائض  من  تبقى  ما  برمجة  على 

 2012
األعضاء  من  مجموعة  طالب  المناقشة  وخ��الل 
بضرورة إحداث منطقة صناعية باإلقليم من شأنها 
جلب االستثمار، وخلق فرص الشغل، وتنظيم معرض 
بتربية  يتعلق  صالح  ب��ن  الفقيه  بمدينة  إقليمي 

الماشية والذي سيكون مكسبا مهما للساكنة
وفي معرض تدخله  اعتبر بوبكر اوشن رئيس 
المجلس البلدي لسوق السبت أوالد النمة أن هذه 
المدينة تعرضت للحكرة والتهميش واإلقصاء من 
على جميع  إحداثه   منذ  اإلقليمي  المجلس  طرف 
المستويات وخصوصا على مستوى مالعب القرب 
مع العلم أن المدينة تتوفر على أندية تمار س في 
مجموعة من المستويات ملحا على أن مدينة سوق 
اإلقليمي   المجلس  اجتماعات  جميع  في  السبت 
تخرج خاوية الوفاض وإذا كان غير  مرغوب فيه 
كعضو بالمجلس اإلقليمي فانه مستعد  لمقاطعة 

جميع  جلساته 
على  اإلقليمي  المجلس  رئيس  أك��د   بالمقابل 
تغيير  على  ال��ح��رص  م��ع  ال��ش��ب��اب  ب���دور  العناية 
دور  إل��ى  حولوها  الذين  الموظفين  من  مجموعة 
خاصة بهم يغلقونها ويفتحونها وقت ما شاؤوا، 
تغيير من شانه ضخ دماء جديدة على دور الشباب 
بانقاد   الفاعلين  جميع  بتدخل  المطالبة  تمت  كما 
فريق الفقيه بن صالح لكرة القدم  من الوضع الكارثي 
الذي أصبح عليه في الوقت الذي كانت تهابه كبر 

الفرق الوطنية الكبرى.

مستشارون بالفقيه متى سيحاكم ناهبو المال العام في صفرو
بنصالح ينتفضون ضد 

الحكرة والتهميش

 مازال سكان باب دكالة درب النخلة يعانون من ظاهرة احتالل 
الملك العام الذي يتجلى في أبشع صوره، وذلك من خالل الباعة الذين 
يفترشون األرض محتلين مسافات كبيرة من الطريق العام مما يؤثر 
سلبا على عملية السير والجوالن، علما أن الحي يمثل تجمعا سكنيا 
وليس سوقا قد تمت مراسلة عدة جهات من أجال التدخل لوضع حد 
لهذا المشكل الذي تعاني منه ساكنة الحي لكن إلى غاية كتابة هذه 

السطور مازالت دار لقمان على حالها.

 أمام الحديث عن إصالح قطاع الصحة والنهوض به مازال سكان 
المدينة العتيقة ينتظرون اإلفراج عن المركز الصحي »باب تاغزوت« 
الذي تم إغالقه منذ سنوات قصد إصالحه، إال أنه لم يحدث شيء من 
هذا، وبقي المركز الصحي مغلقا حيث أصبح وكرا للمنحرفين، مما 
»الزرايب«  للمركز الصحي  التنقل  إلى تحمل عبء  يضطر الساكنة 

حيث يعيشون فصوال من االزدحام وضعف الخدمات الطبية مما يزيد 
من معاناتهم رغم العديد من الشكايات التي رفعها السكان للجهات 
المسؤولة التي فضلت الصمت والالمباالة عوض التدخل لحل هذه 

المعضلة الصحية.

  يتساءل الرأى العام المحلى بمدينة سوق السبت اوالد النمة 
إقليم الفقيه بن صالح، عن مصير السيارة ج  التى تحمل رقم 165886 
من نوع داسيا، والتي كان يقودها مستشار جماعي  رفقة عائلته فى 
زيارة لمدينة  مراكش وذلك يوم االربعاء 23 يناير 2013   والتى 
تعرضت الى حادثة سير كانت مخلفاتها المادية جد جسيمة  على 
مستوى الجناح االيسر  االمامى للسيارة   والسؤال الدى يطرح نفسه 
مادا لو قدر الله  لو أن  هذه الحادثة خلفت  خسائر في األرواح  فمن 

سيتحمل المسؤولية؟

لقطـات مراكشـية 

5 دركيين ضحايا صراع 
دموي في أبي الجعد

خريبكة.سعيد الهداني

أصيب خمس دركيين، ليلة الجمعة الماضية، 
بين  ن��زاع عنيف نشب  لفض  تدخلهم  خ��ال 
خلو  أوالد  و  زرنتل  ببني  عياد  أوالد  قبيلتي 
ببوخريص في نواحي مدينة أبي الجعد، إقليم 
والحجارة،  العصي  فيه  استعملت  خريبكة، 
متفاوتة  إصابات  وقوع  في  الحادث  وتسبب 
الخطورة في صفوف رجال الدرك،  وصفت 
إصابة أحدهم بالخطيرة، جراء كسور وقعت 
له على مستوى كتفه األيسر، ونقلوا على إثرها 
إلى المستشفى اإلقليمي الحسن الثاني بمدينة 

خريبكة.
وعلم من مصادر مطلعة أن النزاع بين القبيلتين 
ق��دي��م ت��أج��ج ع��ل��ى أراض����ي س��ال��ي��ة تسمى 
”تبودا“، وقد اتخذ بعدا آخر مند 27 يناير 
الماضي على إثر محاولة أحد أفراد القبيلتين 
القبيلة األخ��رى اتخذ  طرد شخص آخر من 
النزاع،  م��وض��وع  األرض  ف���وق  ل��ه  مسكنا 
لتتواصل المعارك آنذاك أمام أنظار السلطات 
المحلية ورجال الدرك، ما اضطر سكان قبيلة 

أوالد عياد إلى قطع الطريق 
المؤدية إلى مدينة خنيفرة، 
ونصب خيمة في المكان 
احتجاجية  خ��ط��وة  ف���ي 
بتنفيذ  م����ط����ال����ب����ي����ن 

مطالبهم.
نفس المصدر أن القبيلة 
قطع  ف�����ي  اس����ت����م����رت 
ما  اليوم،  طيلة  الطريق 
استدعى تدخل القوات 
كافية،  بأعداد  العمومية 
بين  م��واج��ه��ات  لتنشب 
خالها  أصيب  الطرفين 

العديد من أفراد قبيلة أوالد 
عياد وأفراد القوات العمومية، 

الصيد  ب��ن��ادق  استعمال  بعد 
والسيوف،  والعصي  والحجارة 

من  عدد  باعتقال  السلطات  وقامت 
أفراد القبيلة قصد التحقيق معهم، كما 

أن لجنة من العمالة حضرت ودخلت على 
الخط لحل النزاع بين القبيلتين.

> عدنان حسين.مكناس

نظمت ساكنة حي وادي الذهب »سيدي بوزكري« بمدينة مكناس في األيام 
المتقاعدين  من  كبير  عدد  فيها  شارك  احتجاجية  وقفة  الماضية،  القليلة 

واالرامل وأطفالهم المتضررين، حاملين الالفتات ومرددين شعارات ساخطة  
تعبر عن محنتهم، أمام الملحقة اإلدارية السادسة عشرة.

من  المقصي  الحي  بهذا  المحيطة  الخانقة  األض��رار  المحتجون  واستنكر 
اقتصاديا  أخ��رى  أحياء  به  تنعم  بما  ينعم   وال  اإلصالحات،  من  االستفادة 
ومعنويا، ومما يزيد من معاناتهم الكارثية، هو ما يخلفه السوق األسبوعي 
المجاور للحي، الذي يفتح أبوابه مرتين في األسبوع، و يساهم بدوره في 
انتشار النفايات والروائح الكريهة واألمراض الوبائية والحشرات المضرة 
التي تجوب االزقة وتتسبب في تشويه معالم  و الحيوانات الضالة 

الحي..
كما يعاني الحي من إختناق قنوات الصرف الصحي السيما في 

يضطر  الصعبة  الوضعية  لهذه  ونتيجة  الشتاء،  فصل 
المواطنون الستعمال أحذية بالستيكية أو أكياس 

ما  الراكدة، حسب  والمياه  األوحال  لتجنب 
تصريحاتهم  ف���ي  ال��س��ك��ان  أك����ده 

لألسبوع.

مياه الواد الحار تغرق »وادي 
الذهب« في مكناس

طالق سهل بعد 37 سنة من الزواج
 طالبت المواطنة النحيلي يامنة القاطنة بمدينة تادلة بإنصافها في 
مواجهة زوجها الذي قالت عنه انه لم يؤدي لها مستحقات بعد حكم الطاق 
الذي أصدرته ضدها المحكمة اإلبتدائية، تعرضت على إثره لصدمة قوية 

أصبحت تتعاطى بسببها دواء االنسولين بسبب إصابتها بالسكر..
تقول يامنة التي قضت 37 سنة من الزواج رفقة زوجها أن المسار 
القضائي بين المحكمة اإلبتدايية واإلستئناف لم يأخد بعين اإلعتبار حالتها 
اإلجتماعية وحالة العوز المادي الذي تعيشه، حسب شكايتها المرفوعة 

لوزير العدل.
»أريد العفو عن إبني«

 تلتمس المواطنة أوعال الصالحة القاطنة بحي السمارة 
في تادلة العفو عن إبنها من عقوبة 20 سنة التي صدرت في 
حقه، وذلك حسب شكايتها إلى مدير الشؤون الجنائية والعفو، 
اإلجتماعية  االوض��اع  عن  بالحديث  الشكاية  صاحبة  واكتفت 
للعائلة بسبب غياب المعيل الوحيد لها وسنه الصغير الذي ال 

يتجاوز 23 سنة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

شكايات

احتجاجات سابقة في الفقيه بنصالح
صفرو: مدينة أم زريبة?



ما إن يصدق سكان الصويرة األخبار التي تروج بين الحين واآلخر 
والتي تجزم أن األبقار والدواب على أشكالها لن تجتاح مجددا 

المدينة بسبب إجراءات يقال إنها اتخذت في حق أصحابها، حتى 
يفاجؤون باجتياحها مجددا كما توضح الصورة... ؟ 

الصويرة.سعيد أحتوش

حديث الصورة

أبقار داخل الـمجال 
الحضري للصويرة
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إسدال الستار على قضية صحفي مراكش »»
بأربع سنوات سجنا

مراكش.عزيز الفاطمي 

لم يخطر ببال الشاب البالغ 
من العمر 37 سنة والقادم إلى 
ال��ح��م��راء م��ن إقليم  ال��م��دي��ن��ة 
أنشطته  م��س��ي��رة  أن  أزي����ال، 
ال���ط���ائ���ش���ة س���ت���ت���وق���ف ي���وم 
عناصر  يد  2012.12.21على 
المركز القضائي التابع للقيادة 
الملكي   ل����ل����درك  ال���ج���ه���وي���ة 
بمراكش، الذي  وضع حدا لهذه 
األنشطة اإلجرامية دون إعطاء) 
الزميل المزور( فرصة التمادي 
في تحقيق أهدافه الخارجة عن 
القانون، فالمتهم  أسس لنفسه 
ب��ط��ق نفسه  ج���ري���دة م��ح��ل��ي��ة 
بالصحافة  خ��اص��ة  ب��ب��ط��اق��ة 
يستعملها في  قضاء أهدافه و 

له فيها مآرب أخرى.
بعد  عملية  ي���وم  ب��ع��د  ي���وم 
عملية  )النصب و االحتيال ( 
وتزداد  طموحاته  تكبر  ب��دأت 
أنشطته اإلجرامية، من نصب 
وتزوير وثائق تصدرها اإلدارة 
حيازة  من  وتمكن  العمومية، 
إلحدى  مزورة  وأختام  طوابع 
السلطات العمومية، كما تمكن 
الدرك الملكي من ضبط أوراق 
باإلضافة  رسمية  ومطبوعات 
ينظمها  لصفة  ان��ت��ح��ال  إل���ي 
التهم  ع��ل��ى  وب���ن���اء  ال��ق��ان��ون 
إلي  المنسوبة  الذكر  السالفة 
المتهم الرئيسي )ولد أزيال( 
الفرقة  ط��رف  إدان��ت��ه من  تمت 
بالمحكمة  التلبسية  الجنحية 
بتاريخ  ب��م��راك��ش  االب��ت��دائ��ي��ة 

سنوات  بأربعة   2013.01.31
ونصف السنة نافذا، فيما أدين 
ونصف  بسنة  الثاني  المتهم 
المتهم  أما  نافذا،  سنة حبسا 
الثالث فكان نصيبه سنة واحدة 
 1000 غرامة  مع  نافذا  سجنا 
درهم لكل واحد من المتهمين، 
كما قضت نفس الغرفة بشهرين 
حبسا مع وقف التنفيذ في حق 
على  الحاصلتان  المشتكيتين 
شواهد مزورة، فيما استقر نظر 
من  كل  تبرئت  على  المحكمة 
والمترجم  المطبعة  ص��اح��ب 
قلعة  إق���ل���ي���م  م����ن  ال���م���ن���ح���در 
األحكام  ب��ه��ده  و  ال��س��راغ��ن��ة، 
مسلسل  على  ال��س��ت��ار  ي��س��دل 
»ال��ص��ح��اف��ي« ال���ذي ل��م يحقق 

لنفسه إال المتاعب .

المدير الفرنسي لـ »أمانديس« بطنجة ال يعترف بحق اإلضراب
في سابقة هي االولى، قامت  إدارة شركة التدبير 
المفوض لمرفق الماء والكهرباء بالشمال »أمانديس«  
مستخدميها  من  رواتب  ب��اإلق��ت��ط��اع  طنجة،  ف��ي 
الحاملين لشواهد التعليم العالي، ردا على خوضهم 
معارك ووقفات إحتجاجية لتنديد بسياسة اإلدارة.

صفوف  في  العارم  السخط  من  حالة  عمت  وقد 
الخطوة  هذه  انتشار خبر  إثر  على  المستخدمين، 
قيام  احتمال  أمام  المجال  يفتح  مما  »االنتقامية«، 
العمال بخطوات احتجاجية تصعيدية لدفع إدارة 

الشركة للتراجع عن قرارها هذا.
يذكر أن حالة االحتقان التي تسود بين مستخدمي 
شركة امانديس، الحاملين لشواهد التعليم العالي، 
قد انطلقت منذ تسلم المدير الفرنسي الجديد »كوالر 
ميدرا« مسؤولياته في دجنبر الماضي، حيث يطالب 
المستخدمون بتسوية وضعياتهم وفق قرار وزاري 
بهذا الشأن، و تعتبر النقابة العمالية هذا  اإلجراء 
خطير وال قانوني ويضرب عرض الحائط كل مساعي 

السلم اإلجتماعي ..

العرائش.. مدينة بدون مرافق حيوية
العرائش.زهير البوحاطي

معاناة  ع��ن  إال  ال��ع��رائ��ش  م��دي��ن��ة  ف��ي  ح��دي��ث  ال 
المواطنين، مع جميع الملفات الحساسة كالصحة 
والنقل والنظافة، وبعضها تتعلق بالبناء العشوائي 
وإهمال المعالم األثرية وانعدام الطرق وغياب الجهة 
بالمدينة  ب��ج��ول��ة  ق��ام��ت  ))األس���ب���وع((  المعنية، 
واستمعت لمعاناة المواطنين جراء استمرار تردي 
أوضاع والمرافق والخدمات العمومية، بعدما تنكرت 
السلطات  عنهم  وغابت  الحضرية  الجماعة  لهم 

المحلية. 
النقل الحضري براريك متحركة داخل المدينة

عبر العديد من السكان عن رداءة خدمات الحافات 
التي بلغت من الكبر عتيا، حيث تتحرك عجاتها 
بصعوبة وال تلتزم بتوقيتها، وال تتحرك حتى يتم 
ملؤها عن أخرها، وغياب المواقف المخصصة لها 
يعرض المواطنين لضربات الشمس وهطول األمطار، 
علما أن الشركة المفوضة لها هذا القطاع ال تحترم 
دفتر التحمات والخارجة عن نطاق المراقبة، لكون 
أن الجماعة بنفسها تحتاج لمن يراقبها )..( وخير 
دليل على ذلك هو الحادث الذي تعرضت له حافلة 
كانت متوجهة ألحد المعامل ممتلئة عن أخرها، مما 

أسفر عن عدة جرحى، أما الحافات التي تتجول داخل المدينة، 
وبين شوارعها فقد أكلها الصدأ واقتلعت كراسيها، كما تنبعث 

منها روائح كريهة..

عندما يتحول طبيب الحنجرة إلى طبيب أسنان
بعد تصريحات العديد من المواطنين خال حديثهم مع ))األسبوع(( 
حول تراجع مخيف لقطاع الصحة الذي يترأسه الوزير حسين 
الوردي، قامت الجريدة بزيارة ميدانية لمستشفى لا مريم، حيث 
شاهدت معاناة المواطنين ليس مع المرض لكن مع الطاقم الطبي 
وراء  واالنتظار  اإلهمال  ناحية  من  أما  بالمستشفى،  المتواجد 

المكاتب والجدران، والروائح الكريهة المنبعثة من المراحيض، 
فحدث وال حرج، ناهيك عن الممرض المعروف بعدوانية سلوكاته 

والسب والشتم للمرضى.
وتبقى الكارثة الكبرى هو طبيب بنفس المستشفى تحول في آخر 
أنها  إلى طبيب األسنان، حيث تحكي إحدى السيدات  المطاف 
تعرضت لحادثة سير ونقلت إلى طنجة ثم بعدها إلى العرائش 
وقد أصيبت بكسر في رجليها ووجهها، لكن الطبيب المعني طلب 
منها بأن تأتي في وقت الحق، وبعد عدة أيام امتنع الطبيب عن 
عاجها وطلب منها بأن تحضر إلى إحدى المصحات بالقصر 
الكبير، لتكتشف أنه أصبح طبيب أسنان، يحدث هذا »على عينك 

بن عدي« وال من يحرك ساكنا.

إهمال ملف النظافة يهدد حياة الساكنة 
تحولت العرائش بشوارعها وأزقتها إلى مطرح 
النفايات والحاويات متكسرة، لكون الجماعة قامت 
مؤخرا بتفويت ملف النظافة الذي يعد من الملفات 
الحساسة والذي تعاني منه جميع الجماعات في 
المغرب بدون استثناء، إلى شركة مينكول األلمانية 
للنظافة، حيث كلفت ميزانية الجماعة لسنة 2013 
أكثر من 13 مليون درهم، ورغم ذلك فإن الحلة ال 
في  تتكاثر  األزب���ال  ومما جعل  ه��ي،  كما  زال��ت 
الشوارع هو غياب عمل اإلنعاش تابعين للعمالة 
التي تدعم بهم هذا القطاع الذي صار يهدد حياة 
المواطنين بسبب الروائح الكريهة، والحشرات 
المنبعثة من الحاويات.. الجهة المعنية لما أحست 
بالخطر المحذق بالسكان بادرت إلى جمع األزبال 
فرجعت  بالبهائم،  المجرورة  العربات  بواسطة 

بالعرائش إلى العهد الحجري.

منازل آيلة للسقوط تقاوم االنهيار
القديمة  بالمدينة  المنازل  من  العديد  في  تظهر 
شقوق وتصدعات في جدرانها وسقفها الذي ال 
يصمد أمام أمطار الشتاء، ورغم ذلك الزال يقطنها 
أسرة،   1200 من  أكثر  عددهم  البالغ  أصحابها 
يعشون في غياب السلطة التي تسهر على أمن 
وسامتهم حتى ال تقع كارثة ال قدر الله.. علما أن قاطني هذه المنازل 
قد تلقوا وعودا بإصاحها من طرف السلطات المحلية والمنتخبة 
طيلة سنوات، لكن ال شيء تحقق على أرض الواقع، ألن السكن الذي 
يقطنه هؤالء غير صالح للسكن فهو مهدد باإلنهيار على رؤوس 
أصحابه في أية لحظة حتى حرمهم من لذة النوم والعيش الكريم..
داخل الخطر الذي تحول في أخر المطاف إلى زالزل ينتظر السكان 

أن يضربهم في أية وقت.
ساكنة المدينة العتيقة بالعرائش تناشد وزارة نبيل بن عبد الله 
ووزارة الوصاية من أجل التدخل العاجل إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، 

واسترجاع السامة واإلطمئنان لنفوس سكانها..

شهادات الساكنة تفضح الهشاشة

احتجاجات سكان العرائش
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األمة  علماء  من  كثير  الذي سماه  العلوي  النسب  بذكر  نبدأ 
أبي  طرف  من  لهم  اإلس��م  هذا  أعطي  وقد  الذهب«  »بسلسلة 
العباس أحمد بن أبي القاسم الصومعي والشيخ أبي عبد الله 
الفاسي، والعالمة أبي محمد عبد  العربي بن يوسف  محمد 
السالم القادري في كتابه))الدر السني فيما بفاس من النسب 
احلسني(( وهذا النسب الشريف املرفوع إلى الرسول صلى 
الشريف  بن  محمد  املولى  ملوكهم  من  وسلم جند  عليه  الله 
بن علي الشريف املراكشي ابن محمد بن علي بن يوسف بن 
بن حسن  بن محمد  ابن احلسن  السجلماسي  الشريف  علي 
الداخل ابن قاسم بن محمد بن أبي القاسم ابن محمد النفس 
الله الكامل ابن احلسن املثنى  ابن احلسن  الزكية ابن عبد 
عليه  الله  صلى  الله  رس��ول  بنت  وفاطمة  علي  اب��ن  السبط 
وسلم، يذكر صاحب االستقصاء في اجلزء التاسع صفحة 3: 
بأن يسميه سلسلة  الذي هو حقيق  النسب،  ذكر هذا  )هكذا 
في  الفاسي   الله  عبد  أب��و  ق��ال  العلماء(  من  الذهب،جماعة 
املرآة: »إن الشرفاء الذين ال يشك في شرفهم باملغرب كثيرون 
كاجلوطيني من احلسنيني اإلدريسيني، وكشرفاء تافياللت من 
احلسنيني أيضا احملمديني، وكالصقليني والعراقيني وكالهما 
من احلسنيني بالياء الساكنة  فان شرف جميعهم ال يختلف 

فيها اثنان من أهل بالدهم ومن يعرفهم من غيرهم«
وعن شيخ اجلماعة اإلمام أبي محمد بن عبد القادر الفاسي 
إلى خمسة  والضعف  القوة  املغرب بحسب  قسم شرفاء  انه 
بأصناف  صحته  ع��ل��ى  امل��ت��ف��ق  األول  للقسم  وم��ث��ل  أق��س��ام 
علي  أبو  الشيخ  وق��ال  السجلماسيون،  السادة  ه��ؤالء  منهم 
مقطوع  السجلماسيني  ال��س��ادة  »ش���رف  ال��ي��وس��ي  احل��س��ن 
الشيخ  وعن  النهار«  رابعة  في  الضاحية  كالشمس  بصحته 
كان  انه  األندلسي  بن معن  الله  ابن عبد  أحمد  العباس  أبي 
شرفاء  من  نسبا  أصح  األدارس��ة  بعد  املغرب  ولي  يقول:)ما 
شرف  ف��إن  وباجلملة  االستقصاء)  صاحب  يقول  تافاللت( 
وال  في صراحته،  نزاع  ال  السجلماسيني مما  السادة  هؤالء 
حد  ج��اوز  بحيث  قاطبة  املغرب  أهل  عند  في صحته  خالف 

التواتر مبرات )االستقصاء اجلزء األول صفحة 4(
ف����ي أخ���ب���ار ومن تولى إضافة للنسب العلوي 

في  ي����زاد  )أن  ال��س��ع��دي��ني 
النسب  ه��ذا  عمود  في 

قاسم  بعد  الشريف 
مانصه:  اآلخ�������ر 
اب���ن احل��س��ن بن 
ب���ن عبد  م��ح��م��د 
ال�����ل�����ه االش����ت����ر 
اب�����������ن م���ح���م���د 
الزكية  ال��ن��ف��س 
مر( ما  آخر  إلى 

)االس����ت����ق����ص����اء 
األول  اجل�������������زء 

وبتتبع   )3 صفحة 
كتب  وم�������ا  ذك�������ر  عن م�����ا 

ال��ع��ل��وي��ني كما  ي����ذك����ر األش�����راف 
»إن ذل��ك ص��اح��ب االس��ت��ق��ص��اء أنهم  ق�����ال�����وا 

أصل سلف  هؤالء السادة رضي الله عنهم من ينبع النحل من 
أرض احلجاز،قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
اقطع جدهم علي بن أبي طالب أرض  ينبع فاستقرت ذريته به 
وتناسلت إلى هذا العهد، وكان أول من دخل منهم املغرب هو 
املولى حسن بن قاسم« ويذكر في هذا اخلبر ما ساقه أبو عبد 
الله محمد بن سعيد املرغيني صاحب الرجز املسمى )املقنع( 
ما يؤكد أن )الداخل  إلى املغرب هو املولى حسن بن قاسم 
في أواخر املائة السابعة الهجرية( فاستقر الشرفاء العلويني 
بسجلماسة منذ أن نزح إليها جدهم احلسن بن القاسم امللقب 
بالداخل سنة 1266م 664 ه) قبائل املغرب لعبد الوهاب بن 
األشراف  ملك  تثبت  لقد   137 صفحة  األول  اجل��زء  منصور 
القرن  م��ن  األول  النصف  منهم  واشتهر  باملغرب  العلويني 
السابع الهجري املولى الشريف بن علي امللقب بابي األمالك: 
الناس  ك��ان رج��ال وجيها يقصده  »ان��ه  امل��ؤرخ��ون  يقول عنه 
إليه في  األزمات، ويهرعون  به في  امللمات ويستشفعون  في 
بينه  أنه وقع  املؤرخون  األم��ور« ويذكر  اجلليل واحلقير من 
وبني أبي حسون السماللي املكنى بأبي دميعة املستولي على 
إقليم =سوس =عداوة بسبب سعاية أهل تبوعصامت، فقبض 
ولم يخلصه  قالعها  بإحدى  واعتقله  إلى سوس  ونقله  عليه 
م��والي محمد حيث جمع جيشا  ابنه  أبي حسون سوى  من 
إلى  سلطانه  وامتد  أمره  فيها  واستتب  سجلماسة  أهل  من 
منطقة درعة، بعدما افتدى والده من أبي حسون مبال كثير 
لنفوذ  خاضعة  كانت  التي  الشمالية  األقاليم  إلى  التفت  ثم 
من  أنكاد(  )بسيط  إلى  فانسلخ  هناك  فغلب  الدالئية  الزاوية 
يزناسن  بني  واخ��ض��ع  )معقل(  ع��رب  فبايعه  امل��غ��رب  ش��رف 
ال��غ��ارات على  ث��م ش��ن  ب��وج��دة،  ال��ت��رك  وق��ض��ي على شيعة 
تلمسان وأحوازها  وأوقع احلاميات التركية واثر ذلك توغل 
بجيشه في الصحراء ووصل إلى األغواط )وعني ماضى( وملا 
ضاق به األتراك ذرعا بعثوا إليه مع اثنني من علماء اجلزائر 
 (15 1654م  يونيه   10 بتاريخ  استعطاف  رسالة  وأعيانها 

رجب106 ه (

مراكشيون يعانون 
في مراكشهم

)يتبع(

12

قسم اإلمام 
اإلمام أبي محمد بن 

عبد القادر الفاسي 
شرفاء المغرب بحسب 

القوة والضعف إلى 
خمسة أقسام ومثل للقسم األول 
المتفق على صحته بأصناف منهم 

هؤالء السادة السجلماسيون 
مقطوع بصحته كالشمس 

الضاحية في رابعة 
النهار«

الطبيعي  )اجل��دار  تاسلطانت  منطقة  في  الالمعة  غير  األسماء  بعض  بدأت 
واملباغتة،  املفاجئة  اللحظة  بعناء  حتس  ب��دأت  مراكش(،  مدينة  يقي  ال��ذي 
بعد أن كانت في السابق تركب التحدي، وتصمد أمام عمود العاصفة كلما 
حلت جلنة من الداخلية، بفضل سياسة االختباء كما قال أحد أبناء املنطقة 
وراء املنصب، أو االحتماء بظل احلزب الذي رأى النور في الدقائق األخيرة 
من  وتطويقها  عليها  اخلناق  باشتداد  تشعر  وأخ��ذت  النهائي،  الشوط  من 
الفضاء  أو  املكان  السلطة  بها  داهمت  التي  احلملة  وأن  خاصة  جانب  كل 
رجال  إذ متكن  املاضي،  في  يحدث  ك��ان  كما  اإلف��الت  ألح��د حظوظ  توفر  لم 
إلى شبكة متجذرة  الدرك مشكورين من الوصول كما قيل وكما كتب ونشر 
وتقوم  الدولة،  ألم��الك  تابعة  أراض��ي  على  تشتغل  ق��وي،  ومتشعبة مبفعول 
وحماية  املراقبة  على  املشرفني  من  مبباركة  الضوابط  كل  خارج  بتجزئتها 

البيئة والعمران من التشويه.
سمتها  كما  اخلصر  ه��ي  »تاسلطانت«  ب��أن  أق��ول  فقط  للتذكير 

ج��ري��دة األح�����داث امل��غ��رب��ي��ة ال���ذي ي��ح��م��ي امل��دي��ن��ة احلمراء 
)م��راك��ش( م��ن ال��زواب��ع وال��ع��واص��ف ال��ت��ي تهب م��ن بني 
تصب  التي  الغامرة  املياه  ومن  العالية،  اجلبال  سفوح 
كان  الذي  اخلزان  وهي  الهائلة،  الطبيعية  الينابيع  من 
ويوفر  الطيبة،  وال��ف��واك��ه  ال��ط��ري��ة  باخلضر  ي��زوده��ا 
لساكنتها اكتفاءا ذاتيا فيما يعود إلى األلبان واحلليب 
وكل مشتقاته، طبعا في فترة لم تكن فيها ال أطماع وال 
سيبة وال تواطؤ على البناء العشوائي، بل على العكس 

لم  ولو  اآلخر،  واإلنسانية وحب  البساطة  كانت  ذلك  من 
يكن من أبناء املنطقة، ولهذا السبب وأسباب أخرى ال داعي 

لذكرها اآلن كان سكان املدينة اخلالدة مراكش يفضلون قضاء 
وسهولها  اخلضراء  وحقولها  بضيعاتها  أمسيات  أو  سويعات 

الفيحاء، في ضيافة أصحابها أو العاملني بها، الذين يؤمنون بالقيم، 
أية  خ��ارج  ذل��ك،  إلى  في حاجة  هو  ملن  ويحسنون  الزائد،  بالكرم  ويتحلون 

مزايدة أو مساومة أو تظاهر مجاني ال يفيد في شيء.
في السنوات األخيرة أو العقود األخيرة على األرجح استبشر السكان خيرا 
التنمية، وكنت  والتدبير وإنعاش  التسيير  املنطقة مهمة  أبناء  تولى  عندما 
من الذين سعدوا باخلطوة األول��ى، لكن األمور لم تسر كما أريد لها، إذ لم 
البناء  للتجاوزات في  الباب على مصراعيه  فتح  أيام قالئل حتى  إال  متض 
باعتماد سياسة »الصندوق« )وهي ظاهرة منتشرة بكثرة في املنطقة(، عوض 
الركون إلى التصاميم ورخص البناء الفعلية ورسوم التملك، مما شجع على 
تفريخ مجموعة من البنايات ذات الطابع العشوائي، وإحداث سوق من نوع 
وتوسيع  واالستبالد،  قيل  كما  الغفلة  على  مقامة  البورصة(،  )تشبه  خاص 

ما  وه��و  الكلمة،  صحت  إن  انتخابي  مبقابل  أو  املجانية  االستفادة  دائ��رة 
أدى أيضا إلى ظهور ديناصورات في العقار، مثل أحد الدراويش الذي كان 
إلى وقت قريب »ربانا خلقتنا«، وأصبح بني عشية وضحاها من أكبر املالك 
ليس في املنطقة بل في مراكش كلها، يحسب له ألف حساب، نتيجة الثروة 
عن  نيابة  به  يقوم  ك��ان  ما  خ��الل  من  جمعها،  التي  واألم���وال  راكمها  التي 
السكان السذج والبسطاء من عمليات مشبوهة كما قيل )معاوضة وتبادل( 
بني  أنه  وأكيد  والتشييد،  البناء  مجال  في  متخصصة  كبيرة،  مؤسسة  مع 
عشية أخرى قادمة وضحاها سيندحر وسيسقط كالدابة، كما سقط من قبل 
في أحد املجالس بعد أن رمى به احلزب السياسي الذي كان يتعالى باالنتماء 
)التي  السياسة  عن  شيئا  يعرف  ال  أنه  رغم  به،  باالرتباط  ويستقوي  إليه 
الذين استفادوا معه من عملية  هي أخالق قبل كل شيء(، هو وصحبه من 
ولم تخرج  النور  تر  لم  ذلك  املاليير، ومع  الدولة  كلفت  والتي  الهيكلة، 
واغتنوا   ،)4884 العدد  املغربية  )األح��داث  الوجود،  إلى 
على حساب السكان من النمط العشوائي، الذين شجعوا 
عليه، بل دفعوا اآلخرين إلى الترويج له ومواجهة السلطة 
التي تدعو إلى محاربته وهدم ما بني في إطاره، وكسبوا 
أمواال طائلة، وعقارات عديدة، وشيدوا دكاكني ومقاهي 
االستسالم  وع��دم  والتجاوزات  اإلخ��الالت  على  شاهدة 
غير  املنطقة  وك��أن  البالد،  في  بها  املعمول  للضوابط 
بها  النيابات  حتكم  أو  حتكمها  التي  للجهة،  تابعة 

قوانني وقرارات غير قابلة للقفز عليها.
بها،  لفوه  التي  »الكلبة«  من  هناك  املواطن  استفاق  لقد 
وأصبح ينادي بضرورة إجراء حتقيق معمق مع الشخص 
املذكور سابقا وأمثاله ليس عن طريق اللجن، وجتذير البحث 
أحد سواء في  تعد فضائحهم خافية على  لم  الذين  زبانيته  مع 
القبيلة أو املدينة احلمراء عوض االكتفاء مبتابعة أبرياء ذنبهم أنهم 
على  باللوم  التوجه  أو  أيضا،  وال��ك��ذب  واالحتيال  النصب  ضحية  وقعوا 
القانون،  به  يأمر  ما  حدود  في  بشغلهم(  تايقوموا  )اللي  وأفرادها  السلطة 
ورقاب  العباد  في  املتحكم  اللوبي،  من  لي  قيل  كما  بتحريض  ومواجهتهم 
ويتخوفون  املنطقة،  من  يتندرون  قائد(  )جمع  »القياد«  أصبح  حتى  العباد، 
منها، بل منهم من رفض كما أشارت إلى ذلك بعض الصحف الوطنية العمل 
أفراد  لواءها  يحمل  والتي  الوصف،  صح  إن  اخلبيثة  للدعاية  نظرا  بها، 
)نسبة  اجلماعيني  املستشارين  بعض  من  يسمونها،  كما  الغدارة«  »جماعة 
بدون رساميل  أعمال  العالقات، ورجال  ربط  قليلة( وأطباء متخصصني في 
درويش«  »السيد  املشهور  املغني  مع  والتعاقد  واخل���واض،  اجلبهة  س��وى 

ورفيقه في الدرب املدمن على شرب املونادا احلمراء.

اقتراب سقوط رؤوس اخلواض في تاسلطانت

تمكن رجال 
الدرك من تطويق 

شبكة متجذرة 
ومتشعبة بمنطقة 

تاسلطانت، كانت تشتغل على 
أراضي تابعة ألمالك الدولة، وتقوم 

بتجزئتها خارج كل الضوابط 
بمباركة من المشرفين 
على المراقبة وحماية 
البيئة والعمران من 

التشويه

كادت اجلهات التي حركت وحبكت املؤامرة التي استهدفتني لتلفق لي 
تهمة تهريب العملة أن تظل مغمومة لوال خبرة العميد عبد الله بلحاج 
طريقنا  في  ونحن  بيننا  دارت  التي  الدردشة  خالل  لي  اعترف  ال��ذي 
من تازة إلى وجدة أن مصدر الرسالة الكيدية التي بعث بها مجهول 
اختار اسم مواطن مخلص الشك أن وراءه بعض من أغضبهم موقفي 
من محاولة ابتالع اجلمعية الثقافية لقدماء إقليم وجدة التي أسستها 
مبدينة الرباط من طرف حزب كان في طور التأسيس، وهو احتمال له 
ما يبرره خصوصا وأن بعض املنتمني لهذا احلزب حاولوا عدة مرات 

محاوالتهم  ولكن  للجمعية  العامة  الكتابة  من  تنحيتي 
كانت دائما تبوء بالفشل، ولكي يقنعني بوجهة نظره 

ترشحت  ي��وم   1963 سنة  لي  حصل  مبا  ذكرني 
إعفائي  مت  ح��ي��ث  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
م��ن منصب رئ��ي��س ق��س��م ال��ش��ؤون اإلداري����ة 
قصد  الوطني  االقتصاد  ب��وزارة  واملوظفني 
لفائدة  ترشيحي  عن  ألتنازل  علي  الضغط 
األمر  الفيديك،  جبهة  ح��زب  م��ن  مرشحني 
تعيني  أي  دون  البقاء  إل��ى  اضطرني  ال��ذي 
إلى سنة 1965 وهو التاريخ الذي التحقت 
أن  ورغ��م  مني،  بطلب  الداخلية  ب��وزارة  فيه 

املدة،  الشهري ظل مستمرا طيلة هذه  راتبي 
فإن ترقيتي العادية ظلت معلقة، والغريب 
هذه املرة أن الذين حاولوا القضاء على 

اإلداري  م�����ش�����واري 
جن���ح���وا ف����ي إي���ق���اف 
ابتداء  مرتبي  ص��رف 
م�����ن ف�������احت ي���ول���ي���وز 
أسبوع  ي��ع��ن��ي   1974
بعد إلقاء القبض علي، 
توقيف  أن  واحل���ال���ة 
م��رت��ب امل��وظ��ف ال يتم 
ثبوت  بعد  إال  قانونا 
وصدور  عليه  التهمة 
حقه،  ف��ي  نهائي  حكم 
كل هذه اخلروقات تدل 
كانوا  ال��ذي��ن  أن  ع��ل��ى 
املظلمة  ه�����ذه  وراء 
على  ك��ان��وا  الشنيعة 
درجة كبيرة من اخلبث 
واحل�������ق�������ارة وامل����ك����ر 
يستعجلون  جعلتهم 

نهايتي »وميكرون وميكر الله والله خير املاكرين« سورة األنفال آية 30. 
وهو سبحانه وتعالى الذي يسر لي وجود أحد أصهاري ضمن موظفي 
مفوضية األمن بالرباط، الذي كان يزورني باستمرار ويأتيني بالطعام 
واألخبار اخلاصة بقضيتي، وقد وجدت نفس العناية الربانية في رجل 
احلراسة  رئيس  هو  كان  العزاويني  الشرفاء  إلى  مثلي  ينتمي  فاضل 
على الزنازين املتواجدة حتت بناية مفوضية الشرطة بوجدة جزاه الله 
خيرا عني حيث كان يأتيني بالطعام ويوفر لي بعض االمتيازات على 
باقي النزالء. وهكذا قضيت في ضيافته سبعة عشر يوما وهي املدة 
التي تطلبها رد مدير البنك الباريزي الذي بعثت له السيدة 
بكشف  فيها مبوافاتها  تطالبه  رسالة خطية  دميراد  بن 
حسابها يغطي طول املدة التي فتحت فيها احلساب 
لدى البنك املذكور وذلك طبقا لتعليمات رئيس قسم 
محتجزة  ظلت  حيث  ب��وج��دة  القضائية  الشرطة 
رجال  وكان  البنك،  مدير  انتظار جواب  في  معنا 
دميراد  بن  السيدة  منزل  على  يترددون  الشرطة 
أمروا  أن  ب��ع��د  املنتظر  اجل���واب  اس��ت��الم  ق��ص��د 
عساس املنزل باالحتفاظ بجميع املراسالت التي 
للبوليس،  تسليمها  املنزل قصد  عنوان  على  ترد 
ول��ك��ن األس���ت���اذ ال��ن��ق��ي��ب احمل��ن��ك ك���ان أش��ط��ر من 
البوليس حيث وعد احلارس مبكافأة هامة إذا مكنه 
بجميع ما يتوصل به من رسائل، وهكذا طال انتظار 
أجدايتي  األس��ت��اذ  ف��از  ح��ني  ف��ي  ج��دوى  دون  البوليس 
كشف  على  باحلصول 
وال��ذي شكل  احلساب 
الضربة القاضية التي 
التهمة  حطمت أساس 
تبناها  ال��ت��ي  امل��ل��ف��ق��ة 
رجال األمن، وقد كانت 
عني  ال����دف����اع  ه��ي��ئ��ة 
تتشكل  شركائي  وع��ن 
محامني  أرب����ع����ة  م����ن 
ت���ط���وع���وا مل���ؤازرت���ن���ا 
األس����ات����ذة عمر  وه����م 
ال�����ري�����ك�����ي وأح�����م�����د 
رحمهما  ب���وك���ري���ش 
الله، واألخوان املكاوي 
وم���ح���م���د اج���داي���ت���ي 
خيرا  ال���ل���ه  ج��زاه��م��ا 

وأطال عمرهما.

ألول مرة يحاكم  
 الحسين الدراجيمواطن رجال األمن

حتى ال يبقى الشعب 
في دار غفلون

)يتبع(
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 محمد بركوش

الصورة 
تخلد االستقبال 

الذي خصصه الحسن 
الثاني للوفد الذي يمثل جمعية 

أنكاد المغرب الشرقي برئاسة أحمد 
عصمان وهم من اليمين إلى اليسار: أحمد 

الفيزازي والي الدار البيضاء األسبق، محمد 
مومن مدير بوزارة المالية، السيدة مناسب 

من نفس الوزارة، محمد الباشري مدير 
باألشغال العمومية، األخوان زينون، يحي 

الفيزازي، زليخة النصري، محمد 
العربي مزيان، إدريس حوات 

نائب برلماني حاليا.



سمعنا أن اصحاب حركة 20 فبراير املتوفاة 
أنقاض  ع��ل��ى  مشابهة  ح��رك��ة  خ��ل��ق  ي��ع��ت��زم��ون 
إنشائها  منذ  حتصد  لم  التي  األول��ى  حركتهم 
حتقق  ل��م  أن��ه��ا  بحيث  واإلح��ب��اط  الفشل  غير 
أنشئت  وم��ا  )أه��داف��ه��ا(  من  القليل  النزر  حتى 
من أجله، إذ تبني بعد ظهورها بزمن يسير أنها 
أرضية  وعلى  متينة  أس��س  على  تقم  لم  حركة 
ص��ل��ب��ة، وب��ال��ت��ال��ي ل��ي��س ل��ه��ا أه����داف واضحة 
وبرامج محددة وهادفة وال حتى قيادة موحدة 
أغلب  أن  األي��ام  توالي  مع  تبني  بل  ومسؤولة، 
)قادتها( تغلب عليهم االنتهازية واألنانية وحب 
ملا  سيما  اخلاصة،  ملصلحتهم  والعمل  الظهور 
شعروا بأن األحداث بدأت تتجاوز حركتهم، وأن 

التفتوا ق��ط��ار ال��زم��ن ب���دأ يهرب  عليهم 
مكشوفة  وب���ط���ري���ق���ة 
ومفضوحة إلى االهتمام 
الشخصية،  مب���آرب���ه���م 
فمنهم من التحق بحزب 
اللذوذ  ال��ع��دو  )ال��ب��ام( 

ل��ه��ا، وم��ن��ه��م من 
ق���ب���ل ب���ت���رح���اب 
عرض  م��ا  ولهفة 
عليه من إمكانية 
وذوبانه  إدماجه 
في شبيبة بعض 
املوالية  األح��زاب 
ل��ل��م��خ��زن، األم���ر 
ال�������������ذي ك���ش���ف 
خبايا ومكنونات 
أس��رار حركة 20 
للشعب  ف��ب��راي��ر 

الشعب  أن  ولو  حقيقتها،  عن  وأبانها  املغربي 
املغربي اعتبرها منذ البداية مجرد حركة طارئة 
أنشئت من طرف شباب سحقتهم البطالة املزمنة 
والتهميش الدائم، مما حذا بهم للقيام مبا قاموا 
به كردة فعل جتاه حتركات املخزن وممارسات 
أمنه إزاء املعتصمني أمام البرملان من أصحاب 
الشواهد العليا، أما أن يعمد أصحاب حركة 20 
فبراير البائدة إلى التفكير باستنساخها بحركة 
مماثلة، فذلك مضيعة للوقت ومتييع ملجهودات 
حملاربة  الضغط  إل��ى  الرامية  اجل��ادة  الشباب 
التي  السلبية واألمراض  الظواهر  الفساد وكل 
تنخر جسم املجتمع املغربي، باإلضافة إلى أن 
انفضوا  السابقة  فبراير   20 حلركة  املؤيدين 
قادتها يضربون  أو تركوا  من حولها وتركوها 
أخماسا في أسداس وال يدرون إلى أين يتجهون 
بديلة  إن��ش��اء حركة  فكرة  إل��ى  اه��ت��دوا  أن  إل��ى 
األولى  حركتهم  فشل  على  تغطي  ق��د 
الشعبية  بعض  إليهم  وتعيد 
قد  كانوا  التي  والثقة 
ها  كتسبو ا
م������ع ب������زوغ 
حركة  ف���ج���ر 
ف���ب���راي���ر   20

والتي سرعان 
افتقدوها  م��ا 
تخلى  أن  بعد 
عنهم املؤيدون 

واألنصار!
محمد 
أمين )قلعة 
السراغنة(
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بقلم:مصطفى الطريبق

تذكر الرسالة النضالية التي تعتبر محركا قويا، ومهمازا 
مؤثرا للدفع إلى التصدي لغول الفساد، وهيمنة الرشوة ومنع 
استشرائها، تذكر أن المجال لن يتسع إلبراز كل مكونات 
الخطة الوطنية لكنها تجيب على بعض القضايا المحورية 

وذلك كالتالي:
-1 اإلج��راءات الملموسة الكفيلة بالحد من اإلفالت من 

العقاب وتطبيق القانون دون تمييز أو امتياز.
العامة  والمفتشية  القضاء  مؤسسات  أدوار  تفعيل   2-
للمالية والمفتشية العامة لإلدارة الترابية وباقي مفتشيات 

الوزارات في محاربة الفساد وزجر مرتكبيه.
-3 الخطوات الملموسة للحد من الفساد والرشوة في 
القطاعات التي تمس العيش اليومي للمواطنين ومصالحهم 

مثل المحاكم والشرطة والمفتشيات والمرافق اإلدارية.
-4 المقترحات القانونية والمؤسساتية لتفعيل وتشجيع 
المدني  المجتمع  لمؤسسات  والرقابي  االقتراحي  ال��دور 
والقطاع الخاص في محاربة الفساد وحماية المناضلين في 
وحماية  المواطنة  ممارسة  لضمان  الحيوية  الجهة  ه��ذه 

الوطن.
وفي األخير ترى هذه الرسالة القيمة التي ستبقى عنصرا 
هاما في الدعوة إلى محاربة الرشوة والقضاء على الفساد، 
الرشوة  على  القضاء  مهمة  إليه  تحتاج  م��ا  أه��م  أن  ت��رى 
والفساد هو اإلرادة والقدرة والجرأة السياسية، فهل تتوفر 
عليها الحكومة؟ وحررت هذه الرسالة بتاريخ: 2012/12/06، 
وأظن أن هذا التاريخ سيبقى محفزا لكل النيات الطيبة وذكرى 
لكل الناقمين على الرشوة والفساد، وستبقى شعلة مضيئة 
في تاريخ الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وأظن أن ما 

وضعته هذه الرسالة من نقط كفيلة بقطع دابر الفساد.
في حوار رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة 

مع جريدة المساء:
ويمكن اإلشارة إلى الحوار الذي أجرته جريدة المساء 
 ،1932 العدد   ،2012/12/11 الثالثاء:  ي��وم  ال��ص��ادرة 
ص.11 مع األستاذ السيد عبد السالم بودرار رئيس الهيئة 
المركزية للوقاية من الرشوة، حيث نجد أن موضوع الرشوة 
يزيد اتساعا وامتدادا، ويخلق مشاكل في البالد، ويدعو إلى 
تضافر الجهود والتفكير الجدي في خلق الوسائل والبحث 
عن الطرق الكفيلة لمحاربة الرشوة، وكم يفزعنا ما جاء في 
هذا الحوار من إشارة إلى استفحال الرشوة واتساع مجالها، 
فقد سئل السيد عبد السالم بودرار رئيس الهيئة المركزية 
للوقاية من الرشوة أسئلة كثيرة أجاب عليها بصراحة ووضوح 
وإيمان واضح على عزم ونية من أجل التصدي لداء الرشوة 
ومحاولة تنقية البالد من دائها العضال، ومن جملة األسئلة 
التي وجهت له، سؤال يقول: في تراجع المغرب إلى المرتبة 
88 في مؤشر إدراك الرشوة العالمي هل الرشوة آخذة في 

االتساع بشكل أكبر؟ فأجاب قائال: إذا قرأنا األرقام بدقة 
سنجد أن المغرب تقدم على مستوى النقطة التي أصبحت 
37 على 100 بدل 34 على 100 التي كانت في السنوات 

الفارطة، وتأخر في المرتبة نظرا ألن قاعدة المقارنة غير قارة 
إلى أن قال: فإننا نتقهقر على كل، هذا قدرنا ألن المغرب 
الزال يزاول والزال ولم يحرز تقدما حاسما في مجال محاربة 
الرشوة ألننا نفتقر إلى استراتيجية واضحة المعالم تحدد 
المسؤوليات  وتوزع  األه��داف،  لبلوغ هذه  أهدافا ووسائل 
وتحدد آجاال زمنية لبلوغ هذه األهداف على المدى القريب 
فإن  االستراتيجيات  هذه  غياب  وفي  والبعيد،  والمتوسط 
المستجوبين سواء المستثمرين أو المواطنين أو المراقبين 
ليس لديهم معطى لقياس مدى التقدم أو التخلف، وبالتالي 
يقرون أن الرشوة مستمرة ومتفشية في جميع القطاعات، 
وكنا نود لو نجد في أجوبة السيد رئيس الهيئة المركزية 
الرشوة  أن  يظهر  األم��ل  من  بصيصا  الرشوة  من  للوقاية 
تتراجع ببالدنا، ولكن العكس هو الحاصل في بالدنا، فأجوبة 
السيد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تنذر بالواقع 
المر، وتبعث على اليأس في محاربة الرشوة، فالرشوة آخذة 
الهيئة  رئيس  السيد  وأج��وب��ة  خطير،  بشكل  االت��س��اع  في 
المركزية لمحاربة الرشوة تعبر عن الواقع، وهذا أمر يدعو 
بين  ما  وتعاون  بإشراك  العمل  وإل��ى  الجهود  تضافر  إلى 
المسؤولين والمواطنين والمشرفين على المصالح واإلدارة 
العمومية والقضاء والجمعيات الساهرة على محاربة الفساد، 
على أساس أن تعطى كل الوسائل التي تساعد على ضبط 
المرتشين والراشين والرائشين، وذلك للقضاء على هذا الداء 
العضال الذي هو رأس الفساد اإلداري واالجتماعي، وهذا 
الهيئة  رئيس  يقول  حينما  وخ��اص��ة  ن��راه ض��روري��ا  ش��يء 
المركزية للوقاية من الرشوة »المشكل أن الرشوة عششت 
سنين وعقودا بل قرونا، وأصبح التعايش معها حاصال، مما 
يجعلها صعبة االجتثاث ليس فقط في المعامالت، ولكن أيضا 
في العقليات إذ لم تفرض لها استراتيجيات واضحة وبالتالي 

لم يكن لها إال أن تعيش في المجتمع«.

الرشوة من منظور 
الشرع والقانون

الـمشاركة« هو  »الـمهم  ثـقافة 

تلفزة خالية من الفكاهة
م��ه��م ج����دا في  ال��ض��ح��ك  إن 
احلياة اإلنسانية بحيث يكسب 
األمراض  ضد  املناعة  اإلنسان 
بالطمأنينة  واإلح������س������اس 
في  نتمنى  النفسي،  وال��ت��وازن 
برامج  إدراج  العاجل،  القريب 
للمتفرج وتشفي  تروق  فكاهية 
الثقافة  وزارة  وع��ل��ى  غليله. 
املتميز  ال��رك��ن  بهذا  النهوض 
ألن لدينا مواهب جيدة وطاقات 
تعبر  التي  الشباب  م��ن  مهمة 
هموم  م��ن  نفسها  يخالج  عما 
ال��ش��ع��ب ف��ي امل��ج��ال األس����ري، 
االجتماعي،  االق����ت����ص����ادي، 
قالب  ف��ي  ال��ق��ان��ون��ي..  البيئي، 
يرتاح  ومضحك  شيق  فكاهي 
فاملزيد  مل��ش��اه��دت��ه��ا.  اإلن��س��ان 
هذا  في  لشبابنا  التشجيع  من 
امليدان للوصول إلى النجومية 
بجدارة واستحقاق. إننا شعب 
أن  تلفزتنا  ع��ل��ى  وي��ج��ب  ذك���ي 
تقدم لنا نكهة الضحك في إطار 
راق ومتحضر يواكب احلضارة 

واحلداثة والعصرنة.
بنت الوادي )القنيطرة(

المغاربة  ك��ل  أن  ه��و  األك��ي��د 
شعروا بخيبة أمل مقرونة باستياء 
المشاركة  ي��ت��اب��ع��ون  وه���م  ع���ام 
الباهتة للمنتخب المغربي خالل 
ن��ه��ائ��ي��ات ك���أس اف��ري��ق��ي��ا لألمم 
إفريقيا..  بجنوب  حاليا  المقامة 
واألداء  ال��س��ل��ب��ي��ة  ف��ال��ن��ت��ائ��ج 
الحائط  عرض  ضرب  المتواضع 
كل اآلمال وكل الوعود، لتنضاف 
رياضية  نكبات  إل��ى  النكبة  ه��ذه 

عديدة عشناها..
الناخب  على  اللوم  نسلط  لن 
رشيد الطاوسي وال على الالعبين 
وال حتى على الجامعة، فال يعقل 
أن يكون الخطأ من المدرب ونحن 
المدربين  ع��ش��رات  جربنا  ال��ذي��ن 
ولم  األخيرة  سنوات  تسع  خالل 
ي��ن��ج��ح أح���ده���م، وج��رب��ن��ا أيضا 
المحترفين  ال��الع��ب��ي��ن  ع��ش��رات 
يستطيعوا  أن  دون  والمحليين 
وال  المنتظر،  الحلم  ذاك  تحقيق 
أح��د ي���دري م��ا ه��و ه��ذا الحلم؟؟ 

شيئا  تحقق  لم  المغربية  فالكرة 
ي���ذك���ر ع��ل��ى م���ر ال���ت���اري���خ، ف���اذا 
اس������ت������ث������ن������ي������ن������ا س��������ن��������وات 
في  فنحن   2004،1986،1976

التي  المغبونة  ال����دول  م��ص��اف 

الخيبة  ذي�������ول  ج����ر  اع�����ت�����ادت 
والفشل.

ال��ق��دم وح��ده��ا ما  ليست ك��رة 
فشلنا فيه، فنحن المغاربة نحتل 
التصنيف  ف��ي  م��ت��واض��ع��ة  رت��ب��ا 

العالمي في كرة السلة، كرة اليد، 
كرة الطائرة، الكرة المصغرة، الكرة 
الشاطئية، كرة المضرب.. وصرنا 
ف��ي ال��رت��ب األخ��ي��رة أي��ض��ا فيما 
مر  بعدما  القوى  بألعاب  يتعلق 
العشرة  بين  فيه  كنا  زم��ن  علينا 
األوائ����ل ف��ي ال��ع��ال��م.. زم��ن نوال 

المتوكل وسعيد عويطة..
محفل  ك��ل  ع��ن��د  أصبحنا  ل��ق��د 
يكرر  أن  ننتظر  دول���ي  ري��اض��ي 
رياضيونا نفس العبارة »المهم هو 
المشاركة«.. هذه العبارة هي التي 
ولدت لدى الرياضي المغربي نوعا 
وغابت  واالنهزامية  السلبية  من 
معها الروح الوطنية، فكالم نادر 
المياغري لم يكن عبثا عندما قال 
اللي  :«م��ا كاين ال خطة ال وال��و، 
عندو الروح الوطنية يدخل يلعب«.. 
الوطنية  ال�������روح  غ���اب���ت  ل���ق���د 
وال��ت��ن��اف��س��ي��ة ال���ت���ي ه���ي فحم 

االنتصار..
عبد السالم المساتي )كتامة(

من طلبة مدغرة الذين طلبوا العلم بفاس 
وهم:  الهاشميون  الثالثة  اإلخ��وة  الفيحاء 
هاشمي عبد الله – هاشمي محمد – هاشمي 
المهدي من قصر أيت مسعود. وكان عبد الله 
من السابقين األولين للقرويين والتحق به 
المهدي  بهما  التحق  ث��م  محمد،  هاشمي 
جمعهم كلهم طلب العلم بعد أن جمعهم األصل 
والنسب. وبقوا في القرويين يدرسون حتى 
سلك  ف��ي  فيهم  فانخرط  المغرب  استقالل 
العدالة بمدينة أزرو هاشمي عبد الله، قضى 
أن  إل���ى  ال��م��ذك��ورة  بالمدينة  ع���دال  ح��ي��ات��ه 

تقاعد.
ويعد موالي عبد الله هاشمي من العدول 

الذين قال فيهم صاحب التحفة:

والعدل من يجتنب الكبائر
ويتقي في الغالب الصغائرا

رجل عفيف اللسان والجيب هادئ الطبع 
أمد الله في عمره.

أما هاشمي محمد فقد انخرط أوال في سلك 
العدول  في سلك  وانخرط  ثم طلقه  التعليم 
بمدينة الخميسات حيث اتخذها دارا وقرارا 
في  ويمد  ويعافيه  يشافيه  أن  الله  نطلب 

عمره.
والخير منهما هو هاشمي موالي المهدي 
انخرط في سلك التعليم بمدينة سال والرباط 
عبد  سيدي  بإعدادية  عاما  حارسا  عين  ثم 
الرحمان حجي بسال لكن إرادة الله شاءت أن 
تختاره إلى جوارها فلبى داعي ربه وهو في 

عنفوان شبابه رحمه الله رحمة واسعة.
يعد هاشمي موالي المهدي رحمه الله من 
أذكياء طلبة مدغرة كثير االستحضار لما يقرأ 
كيفما  النوازل  من  نازلة  أمامه  تذكر  فقلما 
كان  شاملة،  نظرة  عنها  ويعطيك  إال  كانت 
عنهم  ي��ق��رأ  المسلمين  ب��ف��الس��ف��ة  معجبا 
قدرهم ويضع  بآرائهم ويقدرهم  ويستشهد 

كال منهم في مرتبته.
نابغة محب للعلم وللمطالعة لو عاش رحمه 
الله طويال لرأينا منه العجب العجب ولكن 
حال دون ذلك خرط القتاد فتوفاه الله رحمه 
الله رحمة واسعة وعزاؤنا للثقافة اإلسالمية 

في وفاته.
مالكي علوي موالي الصادق )سال(

املدغريون جامع القرويني فاس

حركة 20 فبراير املرحومة وأخواتها !

انتهى
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البوهالي والهداوي
كون عرفتي حالي يا البوهالي

كون طلبتي لي لعفو
لعفو من هبالي وسهران الليالي

حالك هو حالي ألبوهالي
أنا هداوي وكالم يداوي

أنا حالي صامت
وأنت حالك داوي

وما يداوي غير الصبر
ما شي البخور والجاوي

هدرتك، كالو عليها كالم خاوي
وصمتي، وصفوه بالحيلة والتناوي

خليهم يخففو علينا الذنوب
ويثقلو ميزانهم بالكذوب

عيق وفيق ألبوهالي
عيون الرقيب راصدنا يا صاح

واحنا ما غيرنا مجرى ما
ما كثرنا من لفهامة

ما تكلمنا بلغة الحديد
سالح البوهالي كالم موزون

فيه معاني وحكمة
فهمها الراوي من األقوال

سالح الهداوي دعدوع ونغمة
وقيل جدبة ورثتها األجيال

واش اللي هادا حالو
تشكو فأقوالو وافعالو

وما تسولوه آش جرى لو
ياك الكالم ديال موالنا

جا فالكتاب الحكيم
والخاليق بحال أنت وأنا

خاضعة لحكم الدايم
الله بعظمتو، حاور الشيطان
وبنادم بجهلو، قطع اللسان

ويتم الكالم .. وضيع األوطان
الشكوى ليك يا قوي يا رحمان

الحاج عمر الزواق )سال(

غريب أمر شقيقتنا وجارتنا الشرقية 
الجزائر بمواقفها المتناقضة وغموض 
سياستها الخارجية ونواياها المبيتة 
اتجاه بآلدنا، من االمثلة على ذلك انها 
ظلت تعرقل الوحدة الترابية لبالدنا 
وتدعم الكيان االنفصالي في مخيمات 
الذل والعار منذ بداية السبعينات إلى 
شعارات  ذل��ك  ف��ي  مستعملة  ال��ي��وم 
وهمية ملغومة تغطي نيتها الحقيقية 
اتجاه  ال��دف��ي��ن  وح��ق��ده��ا  التوسعية 
ال��ي��وم وبكل قواها  ب��الدن��ا.وه��ا ه��ي 

الحركات  ض��د  ت��ت��دخ��ل  ال��ع��س��ك��ري��ة 
االنفصالية في مالي ففي الوقت الذي 
المغرب  في  االنفصاليين  فيه  تؤيد 
الذي  الوقت  وفي  مالي  في  تقاومهم 
الزالت فيه الجزائر تحتل أجزاء كثيرة 
من التراب المغربي )الصحراء الشرقية 
مثال( أخذت تدعو إلى رسم  حدودها 
البحرية مع المغرب والسؤال المطروح 
ال��ح��دود البرية يا  ت��رك��ت  : أي��ن  ه��و 
الذي  الوقت  الجزائر؟وفي  شقيقتنا 
ازالة  نحو  االوروب��ي��ة  ال���دول  تتجه 

الحدود فيما بينها يتشبث الجزائريون 
اتجاه  االن����غ����الق  س���ي���اس���ة  ب��ن��ه��ج 

جيرانهم.
يحدث دلك ونحن مقبلون على االحتفال 
بالذكرى 24 لتأسيس اتحاد المغرب 
على  معاهدته  والذي نصت  العربي. 
التعاون وفتح الحدود وإزالة الحواجز 
الجمركية بين الدول الخمس وتسهيل 

انتقال االشخاص والممتلكات.
فمتى يتحقق ذلك يا ترى؟

يدير اوشيخ )ايت اوري(

ال حديث في مجتمعنا، خالل السنوات األخيرة، 
إال عن عمليات النصب واالحتيال وعن السرقة 
األمن  وانعدام  الجريمة  تفشي  والنهب وعن 
شباب  من  مكونة  ط��رف عصابات  من  وذل��ك 

منحرف، عاطل، أو ذوي السوابق العدلية.
تلفت  والصحف،  الجرائد  نتصفح  فعندما 
انتباهنا أخبار عديدة، وحكايات متنوعة عن 
عمليات النصب واالختالس بجميع أشكالها 
إل��ى تخصيص  اإلذاع��ة  دف��ع  مما  وأنواعها، 
المواطنين  ت��وع��ي��ة  ف���ي  ت��س��اه��م  ب���رام���ج 
وتحسيسهم ضد هذه الظاهرة حتى ال يقعوا 
وما  المحتالين،  وفخ  النصابين  في مصيدة 

أكثرهم هذه األيام.
يستعمل النصابون الحيلة والدهاء والخدع 
لكسب المال بسهولة وخاصة عندما يلتقون 
بأناس يتصفون بالتلقائية والسذاجة وحسن 
النية، ولما يشتكي هؤالء، يقال لهم »القانون 
ال يحمي المغفلين«. قال رجل لصديقه: »أتشك 
في، أال تثق بي؟ إن بعض الظن إثم«، فأجابه: 
»من الحزم سوء الظن، يا صديقي«. ويتساءل 
المرء، ماذا يحدث بالضبط في مجتمعنا، وما 
يخطر  أول شيء  الظاهرة؟  هذه  أسباب  هي 
ببالنا هو الفقر والحرمان والبطالة وتفكيك 

األسر، ولكن هناك أسباب كثيرة ننساها. هناك 
مئات بل آالف األطفال يعيشون في دور األيتام، 
كلهم يرسمون عالمات استفهام حول مصيرهم 
ومستقبلهم، إنهم لقطاء في مجتمع يخلو من 
ظلمتهم  أب��ري��اء،  وال��رح��م��ة، ضحايا  ال��رأف��ة 
الظروف القاسية التي عاشتها أسرهم، وعند 
والدتهم تستقبلهم دور األيتام، وعند بلوغهم 
المراهقة، يجدون أنفسهم في الشوارع  سن 
مرة أخرى. أطفال تم حرمانهم من حقوقهم، 
ومن تم حرمانه من حقوقه وهو صغير، يكبر 
وفي قلبه ضغينة سلبية، ومن يدري أي عواقب 

سلبية يمكن أن تنجم عن ذلك.
البد من االهتمام بتربية هؤالء األطفال الذين 
تلتهمهم  يعانون من وضعية صعبة والذين 
وحشية الشارع. وهناك أطفال آخرون، يولدون 
يصرخون  القضبان،  وخلف  السجون،  ف��ي 
صرخة الحياة، ال يعرفون إلى أي مصيرهم 
ذاهبون، يكبرون وتنمو أحاسيسهم بالوحشية 
والخوف، يشاركون أمهاتهم فترات العقوبة 
في السجن، وجريمتهم هي أنهم أطفال ألمهات 
جانحات فما هو مصير هؤالء األطفال الصغار؟ 
كما أن الهجرة القروية تعد أيضا سببا من 
من  فكثير  والسرقة،  الجريمة  تفشي  أسباب 

الشباب يأتون إلى المدن الكبرى باحثين عن 
عشية  بين  فيصبحون  ج��دوى  دون  الشغل 
ينشرون  ولصوص،  الطرق  قطاع  وضحاها 

الرعب والخوف بين المواطنين.
حقيقة أن مصالح األمن ال تدخر جهدا لتفكيك 
هذه الشبكات اإلجرامية وكشف النقاب على 
ه����ؤالء ال��ل��ص��وص ال��م��خ��ت��ص��ي��ن ف���ي سرقة 
ال��س��ي��ارات وح��ت��ى ال��م��واش��ي وف���ي الوسط 

القروي.
ه��ذا ال��س��ل��وك ال��ع��دوان��ي م��ن أس��ب��اب��ه أيضا 
االكتئاب واليأس واإلحباط المصحوب بالتوتر 
والبغض  والغضب  واألذى  الضرر  وإلحاق 

والحقد.
البصرية  السمعية  اإلع���الم  وس��ائ��ل  وع��ل��ى 
والمكتوبة أن تساهم في محاربة هذه الظاهرة 
ببرامجها ومسرحياتها وأفالمها، وعلى األئمة 
في المساجد أن يزودوا الناس بدروس الوعظ 
واإلرشاد، وحث الناس على العمل لكسب لقمة 

العيش بالحالل ومن عرق الجبين.
وما على المواطنين إال اتخاذ الحيطة والحذر 
من هؤالء األشخاص »أولياء الشيطان« الذين 

يفسدون في األرض وال يصلحون.
نجيبة بزاد بناني )الرباط(

البالد في حاجة ماسة إلى األمن واألمان
إلى حد كتابة هذه السطور، ال تزال صومعة حسان شامخة، قائمة 
بذاتها، تختزل عمقا تاريخيا ألهل ساكنة المغرب، وتعانق بقوة روح 
الله وتغمدهم بواسع رحمته  أسرة ملوكنا العلويين الشرفاء رحمهم 
الملك محمد الخامس الحسن الثاني وأخيه سمو األمير موالي عبد 
مدى  على  ممتدة  روح��ي��ة  وح��رم��ة  ق��داس��ة،  الصومعة  يزيد  مما  الله 
وبحكم  الشموع سال.  مدينة  عن  الرباط  مدينة  تفصل  التي  الهضبة 
على  المغاربة  وشحها  حسان،  لصومعة  المجاور  العلويين  ضريح 
المواقع  أه��م  الئحة  رأس  على  العموم  على  والسياح  الخصوص، 
التي  المعمارية  ثروتها  للوقوف على غنى  زيارتها  التي يجب  األثرية 
وانتشر  السنين،  مدى  على  الصامتة  وخصائصها  معالمها  طبعت 
له في  مثيل  أثري ال  واإلفريقي كرمز  العالمي  الصعيد  صيتها على 
العمارة التقليدية، وكثر زوارها لما تنفرد به من طراز معماري فريد 
في البناء على طول الشريط الساحلي للمحيط األطلسي. ليقف ضريح 
العلويين شاهدا على عصره، شاهدا على تذكار حضاري شامخ لم 
تدمره العصور. ورمز تتوحد فيه األجيال، والعهود، وتاريخ إن لم يبق 
لقياسات حجرية  منه سوى واجهات وممرات مفرقة بشكل هندسي 
العاصمة.  الرباط  مدينة  المغاربة، وسط  قوة  تعكس  األقل  فهي على 

بمتعة  ل������ل������زوار  والباحثين وت����س����م����ح  وللمؤرخين،  عينية، 
النبش  ف������ي األس���������رار واإلعالميين 

بحقيقة  ملوك البالد.ال��ن��اط��ق��ة 

صومعة حسان .. حصن 
الراط احلي للمغارة

كـيـف وصـلــوا ؟
فجر  بالبعيدة،  ليست  م��دة  منذ 
خيرات  ال����ه����ادي  ع��ب��د  االحت�������ادي 
عندما  الثقيل،  العيار  من  فضيحة 
أعلن ف��ي إح��دى ن��دوات��ه ب��أن أغلب 
ال��ب��رمل��ان��ي��ن ه���م جت����ار م���خ���درات، 
بأموال  ال��ب��رمل��ان  إل���ى  وص��ل��وا  أو 
امل��خ��درات، وأظ��ن أن��ه لم يخطئ بل 
الدولة  تأخذ  ولم  على ص��واب،  كان 

تصريحاته على محمل من اجلد.
بعدها تفجرت قضية برملاني ذو 
الزال  وال���ذي  الهولندية  اجلنسية 
ت��ارك��ا مصالح من  ب��اخل��ارج،  ف���ارا 
أن  ك��ان، بعد  صوتوا عليه في خبر 
 20 يناهز  ما  إقامته  ضبطت مبحل 
طن من احلشيش، ناهيك عن األرواح 
التي ذهبت ضحية مساعديه وأقاربه، 
ورمبا طوي امللف ونسي أمر البرملاني 
»يا حسرة« ممثل الشعب وكأن شيئا 
لم يكن. وفي اآلونة األخيرة، تفجرت 
إما  أصحابها  األخ���رى،  تلو  قضايا 

نقابيون،  أو  جماعيون  مستشارون 
م��ث��ل م��س��ت��ش��ار س���ي���دي ق���اس���م من 
احلزب احلاكم ورئيس فرعه، ونقابي 
متلبس  م���راك���ش  مب��دي��ن��ة  م��غ��م��ور 
ومستشار  واحلشيش،  بالكوكاين 

برشوة  املتلبس  الغرب  يحي  سيدي 
قدموا  م��ن  لعاب  والزال  مليون،   20

بعد،  ل��م يجف  ل��ل��رش��وة«  »ال  وص��ل��ة 
والزال العاطي يعطي.

دار  ف���ي  الزال  ال��ش��ع��ب  أن  أظ���ن 

وهو  ل��ه��ؤالء  يصوت  عندما  غفلون 
لكن  ثرواتهم،  مبصدر  تام  علم  على 
املال كما قال خيرات يلعب دورا مهما 
البرملان.  قبة  إلى  ه��ؤالء  في وص��ول 
احترامها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��ق��ب��ة،  ه���ذه 
عن  الدفاع  منطلق  ألنها  وتقديسها، 
ثبات ركيزة  الشعب، وأصل  مصالح 
الدولة. لكن إذا ما تناولنا الفضائح 
واملستشارون  النواب  أحدثها  التي 
عشرات  تكفينا  ف��ل��ن  اجل��م��اع��ي��ون، 
متلبسا  ض��ب��ط  ف��ه��ذا  ال��ص��ف��ح��ات: 
م��ع ق��اص��رات ف��ي ح��ال��ة س��ك��ر، وذاك 
حمل،  عنه  نتج  قاصر  بكارة  افتض 
واحتجزها  موظفة  اغتصب  وه���ذا 
العار  قمة  إنها  وذاك.  وذاك،  وه��ذا، 
والذل واملهانة حتى يصل األمر إلى 
هذا احلال مبن وضعنا ثقتنا فيهم، 
وسندا  ع��ون��ا  ليكونوا  وانتخابهم 

لنا.
مصطفى بصير )فاس(

لن أستسلم 
سأخلص المغرب من كل الشرور«.

حلبة المصارعة
ملتقى األكباش

فيها كراسي ملونة
تريح األجسام
لها مقر قديم

وتاريخ عظيم
في إنتاج األفالم

صغيرة لكنها دنيا من األقوال
ال يكون الحل فيها 

وإنما اإلشكال
سياسة المعارضة شبيهة باألفالم

البطل ال يموت فيها
فيصيبه الغرور.. 

هيا نخلص معا المغرب
 من كل الشرور.

ن كيران: »لن أيأس أدا

زكرياء حشالف )تاهلة(

اجلزائر تدعم 
االنفصال في 

الصحراء وتعارضه 
في مالي ؟

عبد  للمخرج  التصوف«  رج��االت  »رح��الت  الوثائقي  الشريط  يشكل 
شقها  في  املغربية  السينما  مسار  في  أساسيا  منعطفا  مكرمي،  الغني 
املتعلق باألفالم الوثائقية وذلك ملا يزخر به هذا الشريط من رؤى جمالية،ال 
من حيث التصوير، وأداء املمثلني واملشاهد املتعددة التي صورت فيها 
يقوم مخرج شاب كعبد  املغرب،  تاريخ  في  مرة  الشريط. وألول  لقطات 
خصوصا  املغرب  أولياء  بعض  مسار  على  التركيز  على  مكرمي  الغني 
بعض األولياء  املشهورين الذين متركزوا في القرن 16 م بقصبة تادلة، 
وصوفي،  وديني  علمي  إشعاعي  دور  لها  ك��ان  وزواي��ا  أقطابا  وشكلوا 
ليس محليا فقط، بل وطنيا وعربيا. وتكمن جدية هذا الشريط وقوته في 
التراث  تستلهم  وتاريخية،  ومعرفة  إلى عدة مرجعيات صوفية  استناده 
املغربي بكل جتلياته وأنواعه، محافظة على اخلصوصية احمللية/ تادلة 
الزعري   بلقاسم  الصالح سيدي  الولي  الشريط على  منوذجا. وقد ركز 
دفني  قصبة تادلة بجوار نهر أم الربيع، وابنه الولي الصالح بوعبيد  دفني 
مدينة أبي اجلعد ومؤسس الزاوية  الشرقاوية كأحد أعالم التصوف في 
العصر السعدي. وقد متيز الشريط الوثائقي »رحالت رجاالت التصوف« 
بتقنية فنية ملخرجه، حاول  من خاللها الربط بني زوايا التصوف باجلنوب 
الوالية  وقطبي  اجلعد،  وأبي  بتادلة  التصوف  بعلمي  وعالقتها  املغربي، 
)الولي سيدي بلقاسم الزعري وابنه بوعبيد الشرقي »وامتداد النزعات 
الصوفية من خالل تصوير أمكنة أخرى ضمت زوايا أخرى مت التصوير 

فيها ك« كأرفود  والريصاني( وما يحيط بها من قبائل كأفوس- أوالد 
الشريط  استعرض  كما  اجل���رف..   – تيزميي   – ام��ب��ارك  أوالد   – بحر 
الوثائقي سبع زوايا قام املخرج بزيارتها ميدانيا. والتصوير بها، ونذكر 
منها على سبيل الذكر )الزاوية الشرقية – وزاوية سيدي ملعطي – زاوية 
سيدي بلقاسم- ...الخ(. كما عمل الشريط الوثائقي على مد اجلسور مع 
مجموعة من الطائفات احمللية والوطنية والتي جتسد أمناطا روحانية من 
حيث التصوف ك ) األمداح النبوية- والشطحات واجلذبات واالبتهاالت 
والذكر والتوحيد..( ومن بني هذه الطائفات )طائفتي احمادشة والطائفة 
العيساوية  املوجودتني مبدينة قصبة تادلة( والطائفة القادرية املوجودة 
باجلرف )قصر الترعة(. وقد بلغ عدد الفنانني في هذا الشريط 14 فنانا، 
اعتمد  التي  البحث  ألماكن  وبالنسبة  مشاركا.   450 املشاركني  وع��دد 
مركز بحوث   – فود  وأر  تادلة  الثقافة بقصبة  )دار  نذكر  املخرج  عليها 
خزانة أبي العباس اجلراوي بقصبة تادلة(. لقد  العلويني بالريصاني – 
كان هذا املخرج من خالل شريطه الوثائقي )رحالت رجاالت التصوف« 
الذي عرض بدار الثقافة بقصبة تادلة، رد اإلعتبار لبعض أولياء قصبة 
تادلة خالل القرن11 والقرن16 م والذين كان لهم اشعاع ديني وصوفي 
سير  حول  التاريخية  واملعلومات  املعطيات  بعض  ولتصحيح  جهة،  من 

أولياء تادلة التي وردت في بعض البحوث اجلامعية. 
خا لد عبد اللطيف

 » رحالت رجال التصوف«

فتيحة زريعي
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إلى قرائنا 
ومراسلينا األعزاء

نرجو منكم أن تعتادوا على مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني اخلاص باجلريدة حتى 
نتمكن من معاجلة و نشر مقاالتكم في أحسن الظروف، وإليكم البريد اإللكتروني:

alousbouea@gmail.com

األخيرة  اآلون��ة  في  احلديث  ب��دأ 
التلوث  خ��ط��ورة  ع��ن  كثيرا  ي��ت��ردد 
عدة  ذل��ك  أج��ل  من  وعقدت  البيئي، 
م��ؤمت��رات ون���دوات ت��دور كلها في 
م��ح��ور واح����د وه���و ال��ت��ح��ذي��ر من 
خطورة التلوث الذي يصيب البيئة 
هما  اللذان  والهواء  امل��اء  فيها  مبا 
ضروريان لكل الكائنات احلية التي 
وهواء  نقي  م��اء  إل��ى  بحاجة  ه��ي 

نظيف.
خلق  وت��ع��ال��ى  سبحانه  ال��ل��ه  إن 
البيئة والطبيعة نظيفة قبل أن تعبث 
بها يد اإلنسان الذي أساء التصرف 
وأهلك  ف��س��ادا  األرض  ف��ي  ف��ع��اث 
احلرث والنسل ودمر وأحرق.. وما 
التي تزداد بها نسبة  أكثر األماكن 
ال��ت��ل��وث ب��درج��ة ع��ال��ي��ة ف��ي عاملنا 
أكثر  تزداد  التلوث  لكن نسبة  هذا، 
الصناعية  امل���دن  ف��ي  ب��اخل��ص��وص 
املدن ال  الكبيرة، ألن املصانع بهذه 
تتوقف عن طرح العديد من النفايات 
الصناعية اخلطيرة، كما أن الدخان 
خطورة  يقل  ال  الهواء  في  املنبعث 
عن هذه النفايات، وقد كان التلوث 
أدت  التي  الرئيسية  األسباب  أحد 
هذا  األوزون،  طبقة  اخ��ت��راق  إل��ى 
الغالف اجلوي الذي يحمي األرض 

من أشعة الشمس.
تتعرض  ح��ول��ن��ا  م��ن  ال��ب��ي��ئ��ة  إن 
فالغابات  باستمرار  التلوث  خلطر 
تتقلص  مساحتها  ب��دأت  الشاسعة 

الذي  التدمير  بفعل  آلخ��ر  ي��وم  م��ن 
تتعرض له أشجار الغابة عن طريق 
تعرضها  أو  واج��ت��ث��اث��ه��ا  قطعها 
للحرائق، أما مياه البحار واألنهار 
فإنها أصبحت ملوثة باألزبال ومياه 
الصرف الصحي وزيوت املصانع.. 
الساحرة  الطبيعة  بلد  املغرب  وفي 
الصافية  وامل��ي��اه  النقي  وال��ه��واء 
وال��ع��ذب��ة وامل��ن��اظ��ر اخل��الب��ة التي 
يأتي الناس ملشاهدتها من مختلف 
ل��ك��ن ه���ذه املناطق  ال��ع��ال��م  أن��ح��اء 
الكثير  ب����دأ  اجل��م��ي��ل��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
وقد  التلوث.  خلطر  يتعرض  منها 
القناة األول��ى مؤخرا في أحد  بثت 
نشراتها اإلخبارية »روبورتاجا« عن 
منتزه عني فيتال قرب مدينة إفران 
مياهه  أصبحت  ال��ذي  املنتزه  ه��ذا 
عرضة لطرح األزبال والنفايات بعد 
بعض  لكن  نقية  صافية  ك��ان��ت  أن 
يقدرون خطورة  الضمير ال  عدميي 
العواقب، وقد أصبحت مياه األودية 
خلطر  معرضة  ب��امل��غ��رب  واألن��ه��ار 
ال��ذي مير  هنتاتة  واد  مثل  التلوث 
وسط مدينة الرماني إذ يعطي هذا 
الواد صورة سيئة ومشوهة عن هذه 
املدينة. كما أن تواجد عدد كبير من 
الكالب واحلمير يوم انعقاد السوق 
بعض  ل��دى  قلقا  يشكل  األسبوعي 
ي��ري��دون أن تبقى  ال��ذي��ن  ال��س��ك��ان 

مدينتهم نظيفة وهادئة.
جد بوشتى )الرباط(

التلوث البيئي وخطورته على احلياة

يوميات فنان

أفالم جميلة:
- الطريق إلى كابول.

- ذاكرة الطني.
- أندرومان.
- املوشومة

- زيرو.
سنة  نهاية  عرضت  جديدة  أف��الم  خمسة  هي 
2012 إلى بداية سنة 2013 بقاعة الفن السابع 
التابعة  امل��غ��رب  ف��ي  الوحيدة  القاعة  ب��ال��رب��اط، 

للمركز السينمائي املغربي.
 3 الساعة  من  درهم  ب�)20(  غير  الدخول  ثمن 
 )250( قاعة جميلة عدد مقاعدها  ليال..   11 إلى 
مكيفة.. صوت وإنارة وإرسال سينمائي ممتاز، 
هذه األفالم اخلمسة التي تتبارى من أجل الفوز 
قاعات  جميع  في  مدخوله  حصد  فيلم  بأحسن 

املغرب أكبر حصة.
الفيلم  ه��و  اآلن  إل���ى  ك���اب���ول..  إل���ى  ال��ط��ري��ق 
الوحيد الذي حقق دخال وطنيا.. من حيث عدد 
يأتي  امل��غ��رب��ي  السينمائي  امل��رك��ز  إحصائيات 
بعده شريط زيرو، ثم أندرومان وذاكرة طني، أما 
هذا  اخلامس..  الفصل  سيحتل  رمبا  املوشومة 

نظري.
مخرجون  أجنزها  التي  اخلمسة  األف��الم  هذه 
شباب باستثناء: عبد املجيد الرشيش أحد رواد 
السينما املغربية. والذي أجنز عدة أفالم قصيرة 
ظهروا  فقد  املخرجني  من  الباقي  أما  ووثائقية 

عندما ظهر الدعم سنة 1982.
زيرو   – املوشومة  )زي��ن��ون( 
)نور الدين اخلماري( – الطريق 
شاكيري،  )إبراهيم  كابول  إلى 

أندرومان )عز العرب العلوي(.
كل ما هناك: هي أفالم جميلة 
واجل��م��ي��ل ف��ي��ه��ا ال��ف��رج��ة رغم 

ضعف الكتابة السينمائية.
مصطفى منير

 أفالم جميلة قاعة
 الفن الساع الراط

خبزنا يكاد يصبح مرهونا رضى 
الدول األجنبية

نحن في مجتمعنا المغربي مستهلكون 
ما ال  أكثر من منتجين حيث نستهلك 
ننتج، وننتج ما ال نستهلك، فسياستنا 
الفالحية لم تعد مرتبطة باحتياجاتنا 
المحلية، حتى أصبحنا نعتمد في خبزنا 
على االس��ت��ي��راد ال��خ��ارج��ي، ه��ذه هي 
فحتى  والمخزية،  المؤسفة  الحقيقة 
الستينيات كان المغرب ينتج حاجاتنا 
من القمح وأحيانا يصدر ما يفيض عنا 
ولكن السياسات االقتصادية المشلولة 
التي مورست خالل السنوات الماضية 
عدد  في  المستمرة  الزيادة  إلى جانب 
السكان أدت إلى هذه النتيجة المخزية، 
إننا نستطيع أن نفهم تماما أن االكتفاء 
الذاتي في اإلنتاج الزراعي والصناعي 
وإن ظل أمال يرتجى، إال أنه أصبح أمرا 
ذلك  كل  الراهنة  الظروف  في  متعذرا 
نفهمه ونقدره لكن الذي يصعب فهمه 
أن تتسع دائرة االقتصاد المغربي على 
العيش  لقمة  إل��ى  تصل  حتى  الخارج 
التي يتناولها المغاربة، والذي يصعب 

فهمه أيضا أن المغرب بلغ هذا المدى 
بينما لديه إمكانيات هائلة لمواجهة تلك 
األراضي  تنقصه  فال  الخطيرة  الثغرة 
الزراعية وال مياه الري وال حتى األيادي 
أمواال  يملك  أن���ه  ع��ن  ف��ض��ال  ال��ع��ام��ل��ة 
بل  الجهد  هذا  بها  يمول  أن  يستطيع 
زراعيا  ان��ق��الب��ا  ي��ح��دث  أن  يستطيع 
الخبز  إن مستقبل رغيف  واقتصاديا. 
المغربي يكاد يصبح في حقيقة األمر 
مرهونا برضى تلك الدول المصدرة لها، 
وهذه  البالغة،  خطورته  له  أم��ر  وه��و 
التحديات التي تواجهنا ال وجود لها 
ع��ل��ى م��ا أع��ت��ق��د ف��ي ب��رام��ج األح���زاب 
السياسية المغربية أو في المناقشات 
إلى  بحاجة  أصبحنا  لقد  الحكومية، 
تحرك وزاري إلنقاذ الخبز المغربي من 
الهاوية ومن النفوذ األجنبي، إذ ستظل 
سياسة أي حكومة تعاقبت على الشأن 
العام في بالدنا منقوصة طالما بقيت 

هذه الثغرة قائمة.
العربي الشكر )الجديدة(

رويدا  روي���دا  العمر  ف��ي  »نتقدم 
فشيئا  شيئا  تصغر  األح��الم  فتبدأ 
أحد  يعلق  بالكامل«  تندثر  أن  إل��ى 
وعالمات  ت�����ازة  م��دي��ن��ة  م��ع��ط��ل��ي 
ودموع  محّياه  على  بادية  احلسرة 
ال��ق��ه��ر ت��ن��ه��م��ر م���ن ع��ي��ن��اه، وكأنه 
خفيا  همسا  ح��ال��ه  بلسان  يهمس 
أحالمه  أن  نفسه  وي��ب��وح خل��اط��رة 
التي رافقته منذ صباه قد تبّخرت، 
قد  أفقها  استشرف  التي  وأمانيه 
تقبل  آم��ال  مجّرد  لتصير  انتحرت 
طوعا أو كرها بالفتات، مقابل عدم 
الذي  البطالة  س��ري��ر  على  ال��ت��م��ّدد 
زهرة  على  اإلجهاز  يكون سبب  قد 

الشباب.
ت�����ك�����ون  أن 
تازة  ف��ي  م��ع��ّط��ال 
تنام  أن  ي��ع��ن��ي 

متأخرا لتترك الفرصة لعقل 
أنهكته التخمينات في الغوص في 
يعثر  عّله  املجهول،  املستقبل  آفاق 

على بوابة األمل املفقودة.
يعني  ت��ازة  في  معّطال  تكون  أن 
أن تعتاد إحدى مقاهي املدينة التي 
مع  ان��س��ج��ام��ا  وت���وال���دت  تناسلت 
استفحال الظاهرة، وترتشف فنجان 
قهوة قامت سوادها في انتظار فلق 
ليلك  جتعل  وأن  القريب،  الوظيفة 
ليال، وأن��ت تنتظر  ن��ه��ارا ون��ه��ارك 

متّر عليك السنون تثرى، فتسحبك 
بعنف شديد،  البعيد  املستقبل  إلى 
ي��زي��د م��ن ش��ّدت��ه وع���ود املسؤولني 
الوصوليني  وس��ل��وك��ي��ات  ال��زائ��ف��ة 

املنافقة.
أن تكون معّطال في تازة يعني أن 
تترّقب على أحر من اجلمر راصدا 
اخلاص  ال��ع��م��وم��ي  اإلص�����دار  ذاك 
لنسخ  وتهرع  الوظائف،  بإعالنات 

محاوال  ال����الزم����ة  ال���وث���ائ���ق 
رم�������ي ال����ك����رة 

ميدان  ف���ي 
اجل�����ه�����ات 
 ، ملختصة ا

ف�������ي 

ال��ذات��ي بتحقيق  ل��إق��ن��اع  م��ب��ادرة 
م��ع��ج��زة ال��ش��ف��اف��ي��ة وخ���ارق���ة مبدأ 

تكافؤ الفرص املفقود.
مدينة  ف���ي  م��ع��ّط��ال  ت���ك���ون  أن 
وعّزة  كرامتك  تأبى  أن  يعني  ت��ازة 
الوقت،  طول  متفّرغا  البقاء  نفسك 
فتتجه نحو أعمال لم متر قط على 
ن��ف��س��ك بها  م��خ��ي��ل��ت��ك، أو ح��دث��ت��ك 
يوما، فتعمل نادال أو بائعا متجوال 
أو حارسا ليليا، وتتمّنى فقط أن 
بعيدا  حالك  في  الّناس  يتركك 
والعطف  الشفقة  عبارات  عن 

واإلحساس بالّدونية.
أن تكون معّطال في تازة 
يعني أن تخوض اعتصامات 
مسيرات  وت��ن��ظ��م  م���ت���ك���ّررة، 
ووقفات احتجاجية وتشارك 
من  تواصلية  ل��ق��اءات  ف��ي 
القائمني  إح���راج  شأنها 
الذين  احملّلي  الشأن  على 
السلبية  امل��ت��اب��ع��ة  أل��ف��وا 
القمع  عبر  األمنية  واملقاربة 
واالعتقال واالكتفاء بتسويق 
الوضع  وت��س��وي��غ  ال���وه���م 
املناشدة  خالل  من  الراهن 
وعدم  ب��ال��ص��ب��ر  ب��ال��ت��ح��ّل��ي 
الفرج  وان���ت���ظ���ار  ال���ي���أس 

القريب.

معنى أن تكون معطال في تازة

أزمة مدرسة أم أزمة مجتمع
والتعليم  المدرسة  دور  عن  يتحدث  ص��ار  الجميع 
والتكوين في التقدم والتنمية االقتصادية واالجتماعية 
بلدنا أصواتا  في  كما أصبحنا نسمع  والثقافية... 
كثيرة تنذر بسقوط المدرسة المغربية في الهاوية 
وتصيح عاليا بواقع األزمة. إال أن من فحص علميا 
المغربية  المدرسة  أن  إل��ى  ال��واق��ع، سيخلص  ه��ذا 
تعيش مشاكل كثيرة، كجميع مدارس أغلبية البلدان 

األخرى، وليس أزمة كما يلوح الكثيرون بذلك. 
وكفاءات  أط��را  تنتج  الزال��ت  المغربية  المدرسة  إن 
مكونة تكوينا جيدا في شتى المجاالت. بطبيعة الحال 
هناك هدر لعدد كبير من الطاقات، وللتأكد من هذا 
وجب الرجوع إلى تطور اإلحصائيات كما ونوعا منذ 
أن ات���خ���ذت ه���ذه ال��م��درس��ة ط��اب��ع��ا ح��دي��ث��ا )عدد 
التكوين  محتوى  المكونة،  األطر  عدد  الممدرسين، 

وغير ذلك(.
لكن مع تطور هذه المدرسة ومع بعض التخاذل في 
السياسات الحكومية المتتابعة، واجهت هذه المدرسة 
مشاكل وعوائق عديدة، منها ما هو داخلي لها وما 
هو خارجي عنها. فأما العوامل الداخلية نذكر منها 
غياب االنشراح في الفضاء المدرسي وقطيعة المدرسة 
مع محيطها )الحالة العشوائية لإدارة المدرسية(... 
الالمباالة لألسر  ذكر  يمكن  ما هو خارجي  في  أما 
بأهمية المدرسة )الدور الهزيل لجمعيات اآلباء مثال( 
بل يعتبرونها كملجإ لذريتهم واعتبار النفقات على 
كأموال  عديدة  لسنوات  ال��دول��ة  ط��رف  من  التعليم 
ضائعة وليس كاستثمار في األجيال. والغريب في 
أن  يمكن  ال  أعباء  المدرسة  تحميل  إرادة  األمر هو 
تتحملها لوحدها، والسيما أنها كانت هي المؤثرة 
في المجتمع أما اآلن فالمجتمع هو الذي يؤثر فيها، 
فكيف لها أن تربي على األخالق وعلى المواطنة وعلى 
اإلنتاجية وعلى استيعاب المعارف كاستيعاب اللغات 

والعلوم وإدماج الذاكرة التاريخية؟
المدرسة  على  يغير  من  على  أخ��را،  وليس  وأخيرا 
ماهية  في  التفكير  إع��ادة  على  يعمل  أن  المغربية 
المدرسة المغربية في اتجاه أن تقطع مع النمطية 
التي سادت إلى حد اآلن، وذلك في تحديد مجاالت 

تدخلها وإعطاء أهمية أكثر لتعلم اللغات والعلوم.
محمد أحلوالي )الرباط(

عمار قشمار
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د. يوسف الكتاني

يحسب كثير من الناس أن الدعوة إلى حقوق اإلنسان 
االقتصادية، وإقرارها، واالعتراف بها، مرده إلى دول 
الشرق أو الغرب، أو إلى الثورات المعاصرة، غير أن 
الحقيقة التي غابت عن الكثيرين أن اإلسالم باعتباره 
دينا شامال كامال كان أول من دعا إليها، وأقرها، وألزم 
الناس بها، ذلك أن العالم المعاصر لم يعرفها إال حديثا، 
ولم تبدأ المطالبة بها إال مع الحركات االشتراكية الحديثة 
في أروبا منذ القرن التاسع عشر، ولم تتبناها ولم تعترف 
بها الحكومات إال منذ نصف قرن أي عند صدور اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان سنة 1948 الذي تضمن بعض 
المواد الخاصة بها. أما قبل ذلك فلم يكن معترفا بها 
حتى إن البيان الذي أصدرته الثورة الفرنسية لم يتضمن 
مادة واحدة تتعلق بها، أما في دولة اإلسالم فقد تقررت 
هذه الحقوق منذ البدء منذ جاء اإلسالم دينا صالحا 
شامال لمصالح الدين والدنيا، داعيا إلى ما فيه سعادة 
عن  منبثقة  االقتصادية  الحقوق  كانت  ولذلك  الدارين، 
النظم  بين  نسيج وحده  يعتبر  الذي  اإلسالمي  النظام 
األفراد  صالح  لتحقيق  جاء  لكونه  والالحقة،  السابقة 

والجماعات وكانت مبادئه في هذا المجال هي:
من  بسياج  ويحيطها  الفردية  الملكية  يقرر  أن��ه   -

الحماية.
- يذلل أمام الفرد سبل التملك.

جزاء  مجتهد  لكل  ويعطي  العمل  على  يشجع   -
عمله.

- يفسح المجال أمام المنافسة واإلب��داع، ويحقق 
تكافؤ الفرص

- ينظم وظيفة رأس المال بما يمنعه من السيطرة 
واالستعمال.

- يحول دون تضخم األموال وتجميعها في يد واحدة 
بما يقرره من إرث ووصية، وزكاة وصدقات وكفاءات.

- ويجعل ملكية األشياء الضرورية ملكية جماعية، 
ومن هنا كانت أسس النظام االقتصادي في اإلسالم 

هي:
-1 أن اإلنسان غاية ال وسيلة.

-2 قيام العالقات االقتصادية بين الناس على أساس 
أخالقي.

-3 تحريم طرق الكسب غير المشروع.
-4 الترغيب في اإلنفاق بكل ما زاد عن الحاجة من 

أجل الصالح العام.
-5 جعل اكتناز المال وعدم إنفاقه في سبيل الله من 

أكبر المعاصي.
-6 حق المسلم في الغذاء والكساء، والمسكن، والعمل 

بغض النظر عن كل اعتبار.
-7 كفالة الدولة لهذه الحقوق.

الرسول  طبقه  عندما  لإلنسانية  اإلس��الم  لقد حقق 
وصحبه ومن بعدهم، الكفاية والعدل، واألمن واالستقرار، 
حتى عرضت الزكوات في أيام عمر بن العزيز فلم تجد 
من يأخذها لكفاية الناس واستغنائهم عن طريق العدالة 
االجتماعية التي كان اإلسالم أول من وضع قواعدها، 
التي حصلوا عليها، واستفادوا  ضمانا لهذه الحقوق 
منها، وذلك بإنصاف الكادحين والمحتاجين، وضمان 
الطعام والكساء، والسكن والدواء للجميع، باعتبار هذه 
إن  حتى  ال��ن��اس  لجميع  وض��روري��ة  أساسية  الحقوق 
الرسول عليه الصالة والسالم أدان »من بات شبعان 
وجاره جائع وهو يعلم« ودعى من له فضل من ظهر – اي 
مركوب – أن يعود به على من ال ظهر له.. وعلى أن طعام 
الواحد يكفي االثنين.. وأوجب على األغنياء اإلنفاق على 
أقربائهم الفقراء والعاجزين، وجعل الجماعة مسؤولية 
عن الفرد الضائع بينهم. وقد سجل ضمان اإلسالم لهذه 
الحقوق اإلمام ابن حزم في المحلى، بقوله: »وفرض على 
األغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم 
السلطان على ذلك وإن لم تقم الزكوات بهم، وال في سائر 
أموال المسلمين، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي 
البد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، ويسكن 
يكنهم – يظلهم – من المطر والصيف وعيون المارة«.

إن من شأن هذه المبادئ أن تحقق استقرار المجتمع 
والتضامن بين الطبقات، وتضيق المسافات بين الناس، 
وتكفل للمجتمع حياة إنسانية كريمة يأمن فيها كل فرد 

على نفسه وماله واستقراره.
ألنه  الشيوعية  عن  يختلف  اإلس��الم  نجد  هنا  ومن 
يعترف بالملكية الفردية ويحميها، وعن الرأسمالية ألنه 
يقيد رأس المال ويجرده من وسائل السيطرة، وعن النظم 
اليمينية المتطرفة ألنه يفرض رقابة على الملكية الفردية، 
وعن األنظمة اليسارية ألنه ال يسمح بإضعاف رأس المال 
الفردي بما يفسح له من مجال للقيام بوظيفته في حدود 

الصالح العام، باعتباره عامال من عوامل اإلنتاج.
وهكذا كان ديننا رائدا في هذا المجال وفي جميع 
مجاالت الحياة بما حققه ويحققه لإلنسان من الكرامة 
والكفاية، والتقدم والخير فأين نحن اليوم من هذا المنهج 

القويم ؟

اإلسالم وحقوق
 اإلنسان االقتصادية

الخطوات القادمة أي مشروع لغوي حلكومات الريع العري؟
د.فؤاد بوعلي

خلدت دول الربيع العربي هذه األيام ذكرى انطالقة 
االستبداد  أنظمة  على  ل��ل��ث��ورة  األول���ى  ال��ش��رارة 
والشمولية وتوابعها الثقافية والفكرية. إذ احتضنت 
والتغيير  والتحرير  الياسمين  ساحات  وتحتضن 
وغيرها تظاهرات واحتفاليات متعددة تؤرخ لبداية 
الهبة الشعبية وعودة الروح إلى الجسم العربي بعد 
الفكري والجماهيري. وإذا كانت  زمان من الكسل 
حجم  عن  أبانت  التي  وتحدياتها  اللحظة  هموم 
المنتظر والمأمول من قادة خرجوا من رحم الشعب 
كثيرة وكبيرة، فإن المناسبة تفرض التذكير بعوامل 
الثورة المتفاعلة والتي استطاعت إزالة أنظمة كبتت 
األنفاس لعقود عديدة وأجهزت على كرامة الشعوب 
العربية حتى أصبح االستثناء العربي قاعدة عند 
علماء االجتماع السياسي. فاألكيد أن االنطالقة لم 
تكن من أجل الرغيف اليومي فحسب، وال من أجل 
التغيير العرضي لنظام بنظام، بل كانت من أجل حلم 
عريض يبدأ من كرسي الحكم ولن ينتهي إال بعودة 
خوفا  تحرك  ال��ذي  العربي  فالوجدان  األم��ة.  فكرة 
وفرحا أيام الثورة، إضافة إلى الشعارات المرفوعة 
التمثل  منطق  إلى  األم��ة  ع��ودة  تثبت  وهناك،  هنا 
اللغوي  ال��س��ؤال  االن��ت��م��اء  جوهر  وف��ي  الشعبي. 
باعتباره تجسيدا أوليا لروابط المشترك الجمعي 

بين أبناء األمة الواحدة.
للرئيس  مقال  آخر  أن  والمغاربيون  العرب  يتذكر 
الرسمي  دخوله  قبل  المرزوقي  منصف  التونسي 
القرن  العرب  سيتكلم  لغة  أي  ه��و:  قرطاج  لقصر 
المقبل؟، والوصفات التي أعطاها من أجل التأسيس 
للعرب الجدد بعد نجاح القطب الهوياتي في الوصول 
أكثر  ويتذكرون  العام.  الشأن  وتدبير  الحكم  إلى 
الدفاع المستمر لوزراء حكومة الترويكا عن العربية 
والعمق العربي لتونس كما تجلى في موقف رفيق 
عبد السالم من تغيير تسمية اتحاد المغرب العربي. 
الحكومة  رئيس  إلحاح  ننسى  أن  يمكننا  ال  كما 
المغربي األستاذ عبد اإلاله بنكيران في تصريحه 
على النهوض بسياسة لغوية مندمجة تخرجنا من 
حالة الفوضى المستمرة منذ االستقالل. وبعد سنة، 
، من هذه التصريحات والوعود مازال  أو سنتين 
يترقبون  والعرب  والمغاربة  الحالة  االنتظار سيد 
اآلتي الذي لم يأت بعد. فهل انشغل القطب الهوياتي 

باليومي دون االستراتيجي؟
القرار الجدد  قد يبدو من المجحف مطالبة سادة 
بالوفاء بكل االلتزامات التي وعدوا بها قبل ولوجهم 
سدة الحكم، ألسباب كثيرة أهمها التركة الثقيلة التي 
تراكمت بعد سنين طويلة من التدبير السيء وتكتل 
في  وأسمائهم  عناوينهم  بمختلف  الرفض  كتائب 

في  ي��ب��دو  كما  الشعبي،  االخ��ت��ي��ار  على  اإلج��ه��از 
التي تروم  المبادرات  التجييش المستمر ضد كل 
خير  والتونسية  المصرية  والحالتان  اإلص���الح، 
األمثلة، لكن من الواجب التذكير في هذا المقام أن 
الحقيقي ألي  والتميز  تنتهي  لن  اليومي  طاحونة 
الظرفي  تسيير  على  قدرتها  ليس  وإدارة  حكومة 
بالمتاح وإنما قدرتها على إخضاع الظرفي واليومي 
لالستراتيجي المستشرف آلفاق التغيير. وبمعنى 
أوضح، فإن الحدة التي تسم طرح السؤال اللغوي 
التسويفات  وبعد  األخير  الدستوري  التعديل  بعد 
المتوارثة للحكومات السابقة بتأجيل اإلشكاالت دون 
حلها، يصبح فتح الورش اللغوي والحسم فيه بشكل 
التي صاحب النص  التوافقية  الروح  يحافظ على 

الدستوري أمرا الزما لالعتبارات التالية: 
1 ��� لم يعد الحديث عن اللغة نقاشا ترفيا وأكاديميا 
في زمن تصارع الهويات، بل غدا جزءا من التجاذب 
المجتمعي والسياسي الحاصل في الوطن وخارجه، 
أو  التسويف  لسياسة  يعد  ل��م  الحالة  ه��ذه  وف��ي 
التأجيل أي مسوغ للوجود، فاألصل هو المبادرة 
لغوية  خريطة  أم��ام  أنفسنا  نجد  أن  قبل  بالفعل 

مفروضة بحكم الواقع واألحداث.
���� م��ا أث��ي��ر وي��ث��ار حاليا ف��ي دوال��ي��ب البرلمان   2
محاوالت  م��ن  والمدنية  الحقوقية  والمؤسسات 
مستميتة من طرف البعض الستعجال حل يؤجل 

اإلشكال وال يحله نهائيا بغية إدامة حالة التقاطب 
الهوياتية. لذا فالدور التاريخي لهذه الحكومة يتجلى 
في عدم السقوط في فخ االستعجال وبناء تصور 
الوطنية  اللغات  وينمي  يحمي  وشمولي  واض��ح 

وينفتح على اللغات األجنبية المحتاج لها.
3 �� غدا اإلشكال اللغوي محور كل النقاشات القطاعية، 
فإصالح التعليم ومعالجة قضاياه ال يمكن أن تتم 
أو  لغة  المعالم تحدد  لغوية واضحة  إال بسياسة 
هذا  من  الرسمية  اللغات  وموقع  التدريس  لغات 
الركام. كما أن سن سياسة إعالمية راشدة ومندمجة 
ال يمكن أن يتم دون وضوح في الواقع اللغوي بدل 
أن يترك األمر الختيار الصحافي وكفاءاته العلمية 
التي تتفاوت فيتفاوت معها التواصل مع المتلقي. 
باللغة دون  المرتبطة  القطاعات  فال يمكن إصالح 
أصبح  العوامل  هذه  لكل  الجوهري.  المشكل  حل 
التي  الهوياتي  القطب  اللغوي ملحا على  السؤال 
يدير الشأن العام ويفرض عليه سن سياسة مندمجة 
األبعاد  االع��ت��ب��ار  بعين  تأخذ  المعالم  وواض��ح��ة 
االستراتيجية لكل السياسات اللغوية عبر العالم: 
للغة  الجيوستراتيجي  والعمق  الوطنية  السيادة 
والحفاظ على التعدد الهوياتي والبحث عن اللغة 
القادرة على ولوج عالم المعرفة. آنئذ يمكن تنزيل 
المشروع اللغوي للقطب الهوياتي وتقديم نموذج 

لالستعمال والتداول.

إعـالنـات
  اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 اجلماعة احلضرية 
ملكناس

قسم املمتلكات والشؤون 
القانونية

 املصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن املنافع 

واألضرار
يعلن رئيس املجلس 
البلدي ملكناس إلى 

العموم أنه قد أودع 
باملصلحة القانونية 
ملف يتعلق بإحداث 

مصبنة برقم B10 رياض 
الزيتون مكناس من 

طرف السيد)ة(: بلغازي 
أنوار.

فعلى كل من يهمه األمر 
االتصال باملصلحة 

القانونية باجلماعة 
احلضرية ملكناس 

)ملحقة احلبول( قصد 
االطالع على هذا امللف 

وإبداء مالحظاته وذلك 
خالل أجل مدته )15 

يوما( ابتداء من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن.

As 0081/13

************

   اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 اجلماعة احلضرية 
ملكناس

قسم املمتلكات والشؤون 
القانونية

 املصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن املنافع 

واألضرار
يعلن رئيس املجلس 
البلدي ملكناس إلى 

العموم أنه قد أودع 
باملصلحة القانونية 
ملف يتعلق بإحداث 

سناك برقم 346 جتزئة 
الداخلة مكناس من طرف 
السيد)ة(: احلانفي عماد.

فعلى كل من يهمه األمر 
االتصال باملصلحة 

القانونية باجلماعة 
احلضرية ملكناس 

)ملحقة احلبول( قصد 
االطالع على هذا امللف 
وإبداء مالحظاته وذلك 

خالل أجل مدته )15 
يوما( ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.
As 0082/13

************

   اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 اجلماعة احلضرية 
ملكناس

قسم املمتلكات والشؤون 
القانونية

 املصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن املنافع 

واألضرار
يعلن رئيس املجلس 
البلدي ملكناس إلى 

العموم أنه قد أودع 
باملصلحة القانونية 
ملف يتعلق بإحداث 

مقهى برقم 271 جتزئة 
أطلس طريق أكوراي 

مكناس من طرف السادة:  
احلسني شاهد وسعيدة 

ناجحي.
فعلى كل من يهمه األمر 

االتصال باملصلحة 
القانونية باجلماعة 

احلضرية ملكناس 
)ملحقة احلبول( قصد 
االطالع على هذا امللف 
وإبداء مالحظاته وذلك 

خالل أجل مدته )15 
يوما( ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.
As 0083/13

************

   اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 اجلماعة احلضرية 
ملكناس

قسم املمتلكات والشؤون 
القانونية

 املصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن املنافع 

واألضرار
يعلن رئيس املجلس 
البلدي ملكناس إلى 

العموم أنه قد أودع 
باملصلحة القانونية ملف 

يتعلق بإحداث محل 
لبيع وترييش الدجاج 

برقم 168 رياض الزيتون 
الشطر الثاني مكناس من 

طرف السيد)ة(: محمد 
املشهور.

فعلى كل من يهمه األمر 
االتصال باملصلحة 

القانونية باجلماعة 
احلضرية ملكناس 

)ملحقة احلبول( قصد 
االطالع على هذا امللف 
وإبداء مالحظاته وذلك 

خالل أجل مدته )15 
يوما( ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.
As 0084/13
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النبوة  أس���رار  الشريف  امل��ول��د  م��ن  لنقتبس 
وخصائصها، وكماالتها الكبرى، وحقائق سيرته 
وطهارته  ونبله  ت��واض��ع��ه  وروائ����ع  وب��دائ��ع��ه��ا، 
وفضله، لندخل حتت قوله تعالى: »والذين اتبعوه 

بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه«.

األمني  رس��ول��ك  ك��ان  كما  مؤمنا ص��ادق��ا  ك��ن 
واتبعه »قل آمنت بالله ثم استقم« وكن متواضعا 
امرأة  ابن  أنا  »إمنا  ويقول:  يدعو  كان  كما  لربك 
كما  العظيم  خلقه  ه��دي  على  وك��ن  القديد«  تأكل 
تفز  لعلى خلق عظيم«  »وإن��ك  رب��ه وزك��اه  وصفه 

بالسعادة والنعيم املقيم.
د.يوسف الكتاني

مطلوب مربيةإشراقات إالهية ««

يسكن عني حرودة
واسمه حمودة

يده ممدودة
 برياالت معدودة

ابتغاء ربع ومعقودة
هي الوجبة املنشودة

لنفس مهدودة
في أرضها موؤودة

تشقى جوعا وبرودة
وتصلى أسعارا موقودة

وتلظى آفاقا مسدودة
وتبحث عن بنود معقودة
وتسأل عن دراهم مفقودة

داخل زوايا محدودة
عندها صناديق مسدودة

ولها سفافيد مشهودة
تفقأ كل عني حسودة !!

صناديق الزوايا
الكالم الموزون

>  أبو أزهار )الرباط(

مهرجان الشعر األول 
في مدح خير األنام

رق��راق، حتتفي جمعية  أبي  بتعاون وتنسيق مع جمعية 
بالكاتب  األدب��ي«  »صالون سال  إطار  في  والزجل  للشعر  سال 
فبراير   8 يوم اجلمعة  وذلك  املسيح،  أحمد  والزجال  املغربي 
2013 على الساعة اخلامسة مبقر جمعية أبي رقراق، الكائن 

بزنقة وادي الذهب املنزه بطانة – سال.
مع  وبالتعاون  الشريف  النبوي  املولد  بذكرى  واحتفاء 
جمعية أبي رقراق، تنظم جمعية الكفاح لتنمية األسرة ودعم 
الفئات املعوزة، مهرجان الشهر األول في مدح خير األنام، يوم 
السبت 9 فبراير 2013 انطالقا من الساعة الثالثة والنصف 
املهرجان  وسيعرف  رق���راق،  أب��ي  جمعية  مبقر  ال���زوال  بعد 
املشاركة  الشعرية  القصائد  أفضل  من  مسابقة الختيار ثالث 

وحصصا من فني املديح والسماع.

18نفحات من سيرة الذات

بقلـم:
حسن الجندي

جمعة الوداع3
لم يكن السي حلسن قد تخطى 
عتبة البيت منذ وقت طويل، 
وهو في كنف الرعاية التامة 
ال��ث��الث رقّية،  ال��زوج��ات  م��ن 
ورقوش، وفاطمة، اللواتي كّن 
يتناوبن بإنصاف على رعايته 
وتعطير الغرفة ببخور العود 
القماري وقضبان الند. وكان 

صاحبه الشيخ النظيفي قد فقد بصره، وظلت عيونه 
الصفاء  قمة  في  وه��ي  السماء  إل��ى  ومعلقة  مفتوحة 
ليرفع  ُيكابد  فبدأ  الوالد  مقابل  أجلسوه  واللمعان. 
الشيخ  يواجه  أن  استطاع  الله  من  وبتوفيق  رأس��ه، 
أو  وجهه  أو  رأس��ه،  لتقبيل  منه  محاولة  في  مقتربًا 
يديه. غير أن الفقيه، بسط كفيه وصار ميررهما على 
وجه أبي وهو ينفخ، ودموع الوالد تزداد انهمارًا. ثم 
همس الشيخ- وكان كل حديثه همسًا- باألمازيغية : 
»منزا تروا نسي حلسن؟« ومعناها : أين أبناء السي 
نقترب،  أن  حماد  السي  ول��ده  إلينا  ف��أش��ار  حلسن؟ 
فتقدمنا إخوتي وأنا ووقفنا أمام الفقيه، ثم رفع يده 
ومّلس على رؤوسنا ودس في يد كل منا ورقة نقدية 

بقيمة 5 فرانكات قبل أن ينصرف. 
رأس  عند  نائمًا  كنت  اجلمعة،  تلك  ليلة  منتصف  في 
املتوكي،  محماد  الفقيه  حركة  على  فانتبهت  الوالد، 
يغمس ندفًا من الصوف في كوب ماء، وُيقّطره في فم 
السي حلسن، وهو يقرأ بعضا من القران، وصوت أمي 
لاّل رقّية في صحن الدار تطلب من اجلميع ان يكبروا 
األخيرة.  أنفاسه  حلسن  السي  لفظ  عويل.  دون  الله 

وأدرك اجلميع أن زيارة الشيخ كانت زيارة وداع. 
كان كل من الشيخ النظيفي والسي حلسن أحجام في 
حياتهما، يرفع األكف إلى الله داعيا أن يقف صاحبه 
على جنازته، فشاء تعالى أن يقبض روح الوالد وهو 
في الثالثة والستني، ويقف على جنازته شيخه البالغ 
املئة، وقيل أربعة وتسعون، ولكن األرجح هو جتاوزه 
املئة بدليل بروز أسنان في صفاء احلليب، وفي حجم 
عينّي  بأم  رأيتها  وقد  تكتمل.  عندما  األطفال  أسنان 
بارزة في إحدى الزيارت رفقة والدي خللوته، وأثناء 

متليسه على رؤوسنا في جمعة الوداع. 
وسبق ما سبق في علم الله. 

ق��ادرة على إخفاء دموعها  لم تكن  ال��وال��دة  أن  ورغ��م 
جميع  إقناع  حاولت  فإنها  الوجنتني،  فوق  املنهمرة 
من في الدار بكتم الصوت و عدم اخلوض في العويل          
و الصراخ تنفيذا لوصية الراحل الذي سافرت روحه 
وبقيت جثته هامدة باردة في جناح من البيت الكبير، 
تنتظر عودة اخي االكبر عبد الله والصهر أحمد احليري 
من الزاوية بتعليمات صاحب اخللوة و الرأي السديد 
احلاج امحمد النظيفي. ثم بدأ كل من لم يجد في نفسه 
عمتي  إال  ال��راح��ل،  ليبكي  األنظار  عن  يختفي  صبرا 
قدمت  والتي  لوالدي،  الكبرى  الشقيقة  األخ��ت  طيمة 
من أمزميز منذ عجز أخوها عن الوقوف. لم يستطع 
أحد أن يحد من انفعالها أو يجرؤ على معاتبتها ألنها 

األحب  إلى قلب أبي وفيها يرى جميع ك��ان��ت 
ال��راح��ل��ني م��ن أه��ل��ه. وكان 
والدي لها املعيل األوحد و 
ولزوجها  ألبنائها  ال��راع��ي 
عمره  يقارب  ال��ذي  العجوز 

عمر الشيخ.
كان نحيب العمة طيمة ميأل األجواء 
ويزيد من باملنزل حزنا وأملا، وهي 
باألمازيغية  الترديد  عن  تتوقف  ال 
ما..ماسول  أَكّ ما..تفلتيي  أَكّ »تديت 
بالعربية  ومعناها  ��م��ا«  أَكّ داري  إاّل 
لي  من  أخ��ي..  أخي..تركتني  »ذهبت 

بعدك أخي«..
يتبع

دكتاتورية 
األرجنتين تالحق 

ملكة هولندا 
القادمة

لم متض سوى أيام 
معدودة على إعالن 

ملكة هولندا تنازلها 
عن العرش لصالح ابنها 

وولي عهدها، حتى جاءت 
أخبار سيئة للعائلة املالكة. 

فللمرة الثانية يتقدم ناشطون 
حقوقيون هولنديون ببالغ 
ضد والد زوجة ولي العهد، 

األميرة مكسيما، التي ستحمل 
لقب »امللكة« بعد بضعة شهور 

فقط. ويتهم الناشطون والد 
األميرة األرجنتيني اجلنسية، 

خورجي زورغييتا، بأنه 
كان على علم بجرائم القتل 
واالختطاف والتغييب التي 

حدثت في عهد الدكتاتور 
األرجنتيني فيديال أواخر 

السبعينيات من القرن 
املنصرم، حيث كان زورغييتا 

يشغل حينها منصب نائب 
األميرة مكسيماوزير الزراعة.

تتوجه أسرتا الزنفري 
بالشكر  الدين  وص��الح 
واالمتنان لكل من عزاهما 
المشمولة  وف�����اة  ف���ي 
برحمة الله رقية الزنفري 
أحمد  ال��ع��الم��ة  زوج����ة 
الفرجي،  ال��دي��ن  ص��الح 
العلي  م���ن  وت����رج����وان 
من  يحفظهم  أن  القدير 
يسكن  وأن  م��ك��روه  ك��ل 

الفقيدة فسيح جناته.
ل��ل��ه وإن����ا إليه  وإن����ا 

راجعون.

تتقدم عائلة أبيض، بالشكر الجزيل لكل من واساها في فقدان 
الرجاء  لنادي  المرحوم امحمد أبيض الالعب والمربي السابق 

الرياضي، طالبين من الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

شكر على تعزية

شكر على تعزية

مطلوب مربية للعمل لدى عائلة كويتية في مدينة تونس العاصمة 
5 سنوات ويشترط في املرشحة أن تكون حاصلة على  لطلفة عمرها 
شهادة الباكالوريا وجتيد اللغة الفرنسية قراءة وكتابة ويكون عمرها 

ما بني 30 إلى 40 سنة. االتصال بتلفون 0522392424

ه����دد ري�����اض ق���ص���ري، جنل 
اجلزائرية  وردة  الراحلة  الفنانة 
ب��ال��ل��ج��وء إل���ى ال��ق��ض��اء ض��د أي 
شخص أجنز عمال عن حياة أمه 
اخلاصة، وأوضح في تصريحات 
ص��ح��ف��ي��ة ب����أن اع���ت���راض���ه على 

ت��ق��دمي س��ي��رة وال���دت���ه في 
إلى  يعود  درام���ي  عمل 
وجود  ب��ع��دم  ق��ن��اع��ت��ه 
ف��ائ��دة م��ن ه��ذا النوع 
من املسلسالت، مؤكدا 
األع���م���ال  م��ع��ظ��م  أن 
حياة  عن  قدمت  التي 
سيئة  كانت  الفنانني 
جدا، وق��ال: »قد أكون 
غير موضوعي، ولكني 
كثيرا،  والدتي  أح��ب 
يقدم  أن  وأخ���ش���ى 
املستوى  دون  عمل 
عنها، لذا أحذر أي 
مجرد  م��ن  شخص 
تقدمي  في  التفكير 

سيرة والدتي«.

نجل وردة الجزائرية هدد بمقاضاة 
كل من ينجز عمال عن أمه

ينظم  الناس/املغرب  حقوق  مركز  استراتيجية  إط��ار  في 
اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارية  املندوبية  مع  بشراكة  املركز 
حقوق  انتهاكات  ومتابعة  وتوثيق  رصد  حول:  تكوينية  دورة 

اإلنسان 7-8-9 فبراير 2013 بفندق البطحاء بفاس.

متابعة انتهاكات حقوق 
اإلنسان في فندق فاسي
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الرياضي  ل��ل��ت��ب��اري  م��وع��د  ح��ل  كلما 
القاري أو العاملي إال ومتلكت األذهان 
وال��ق��ل��وب أع���راض االن��ت��ص��ار القاسم 
الذي ال يبقي وال يدر، وكأن الرياضيني 
امل��غ��ارب��ة ال���ذي���ن س��ي��خ��وض��ون غمار 
أسباب  من  ميلكون  الدولية  املنافسة 
الحتالل  يؤهلهم  ما  وامل��راس  النضج 

املراتب األولى دون منازع.
تأتي  الهوجاء  الطموحات  قدر  وعلى 
الهزائم، وعوض القبول باألمر الواقع 
من  أكثر  ام��ت��داد  على  يرتفع  ال  ال���ذي 
ال��ري��اض��ي الوطني  ال���زم���ن  ع��ق��د م���ن 
االنتكاسة  اجل��م��ه��ور  يجتر  ال���ردي���ئ، 
وكأنها ظلم وحيف حلق به عن سابق 
الكبرى،  ب��أح��الم��ه  وت���رص���د  إص�����رار 
الرياضية  املنظومة  مساءلة  وع��وض 
أكباش  عن  البحث  يتم  ككل،  املغربية 
اجلمهور  عليها  يعلق  ومشاجب  فداء 
»االنتقام«،  أحزانه ورغبته األكيدة في 
الوصية  ب����اإلدارة  األم���ر  تعلق  س���واء 

على القطاع، أو باملدربني أو بالالعبني 
بإجهاض  متهمون  وكلهم  أنفسهم، 
نصر كان في متناول اليد حسب أوهام 

الواهمني.
لثقافة  امل���ؤس���س���ة  ال���ع���وام���ل  ول���ع���ل 
االن��ت��ص��ار ال��ت��ي جت���ذرت ف��ي األذهان 
تعود إلى حقبة الثمانينيات من القرن 
وطنية  فرديات  حيث متكنت  املاضي، 
على  وال��ت��أل��ق  ال��ت��ف��وق  م��ن  عصامية 
املستوى العاملي من قبيل سعيد عويطة 
ونوال املتوكل وهشام الكروج وغيرهم، 
فيما يتغافل الرأي العام عن كون هؤالء 
الرياضية  املنظومة  خريجي  ليسوا 
عامليا  حققوه  وما  الرسمية،  الوطنية 
من إجن��ازات كان نتيجة جهود فردية 
حلظات  بعد  إال  أح��د  بها  يعترف  ل��م 
إلى  الكثيرون  س���ارع  حيث  التتويج 
محاولة السطو على هذه االنتصارات 
مسبق  وتدبير  تخطيط  ثمرة  وكأنها 

يتسم بطول النفس ويعطي نتائجه.

ثقافة االنتصار .. هل لها ما يبررها؟

ني هذه احلقيقة وتلك .. ضاعت كل احلقائق !
حني نتعاطى لعملية تشخيص 
اختالالت الواقع الكروي احلالي، 
كافة  نستحضر  أن  ب��ن��ا  ي��ج��در 
أعراض الداء، وأال نتمسك بجزء 
ما  إذ  الباقي،  عن  ونتغافل  منها 
حتصده كرة القدم الوطنية اليوم 
تراكمات  وليد  انتكاسات هو  من 
أحد  يقم  لم  ومعادالت  وإشكاالت 
ومن  املناسب،  الوقت  في  بحلها 
ثمة تراكمت العلل ومواطن السقم 

والهزال.
من هنا نفهم حنق اجلمهور 
يتابع  وه���و  وح��ي��رت��ه  وغ��ض��ب��ه 
بلد ميلك  في  االنتكاسات  أط��وار 
كان  القدم  كرة  في  عريقا  تاريخا 
قادرا على إنتاج أبطال حقيقيني 

متكنوا ذات يوم من عام 
1976 من إح��راز أول 
إفريقي.  لقب  وآخ��ر 
ول����ل����ت����اري����خ ف����إن 
منتخب ذلك الزمان 
ت�����ع�����ادل ف����أح����رز 
ومنتخب  ال���ف���وز، 

ال��ي��وم ت��ع��ادل فكان 
اإلقصاء،  مصيره 

فهذا هو منطق 
ال������ك������رة 

الذي يتنكر أحيانا للمنطق نفسه! 
وهو ما يظهر جليا من مشاركتنا 
اإلفريقية سواء  »املوندياالت«  في 
 2004 أو   1988 أو   1986 ف��ي 
ح��ي��ث ك���ان ال��ط��ري��ق م��ع��ب��دا نحو 
الرياح جرت  لكن  التتويج  إحراز 

مبا ال تشتهي السفن.
أم���ام ه��ذه ال��وق��ائ��ع ك��ان البد 
الرؤية  التساؤل حول طبيعة  من 
ال���ش���ام���ل���ة ل���ق���ط���اع ك�����رة ال���ق���دم: 
ال  فأحيانا  ع��دم��ه،  م��ن  وج��وده��ا 
الصغيرة  ل��الن��ت��ص��ارات  ينبغي 
إلى  تتحول  أن  املفعول  محدودة 
الغابة،  تخفي  التي  الشجرة  تلك 
إحباطات  نعلق  أن  ينبغي  ال  كما 
وزارة  م��ش��ج��ب  ع��ل��ى  احل���اض���ر 
ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة التي 
تولي  م����دة  ي��ت��ج��اوز  ال 
حلقيبتها  ال�����وزي�����ر 
السنة الواحدة غافلني 
الثقيل  اإلرث  ع����ن 
ال�����ذي ي��ح��ي��ط ب���ه من 
ك��ل ج��ان��ب، وه���و إرث 
العمل  غياب  ف��ي  متثل 
القاعدي،  ال���ري���اض���ي 
العلمي  ال��ت��ك��وي��ن  أي 
ال���رص���ني، ب��اإلض��اف��ة إلى 
املتمثلة  احلقيقية  املعضلة 
الوصية  اجل��ام��ع��ة  ف��ي 
ع���ل���ى ك������رة ال���ق���دم 
التي  ال���وط���ن���ي���ة 
حت������ول������ت إل�����ى 
روح،  ب��ال  جسد 
عنها  وغ����اب����ت 
احلكامة اجليدة 
وم���������ارس���������ت 

ونأت  واجل��م��ود  الشلل  سياسة 
والشجاعة  اجل���رأة  ع��ن  بنفسها 
وغ����اب����ت ع��ن��ه��ا ال��ش��ف��اف��ي��ة في 
مع  ال��ت��واص��ل  وان��ع��دام  التدبير، 
أمعنت  اجلامعة  أن  بل  اجلمهور 
ل���ل���رأي العام  ب��ي��ع األوه������ام  ف���ي 
االنتظار، وهي  ورفعت من سقف 
ال���ع���اج���زة ع���ن ال���وف���اء ب��ه��ا مما 
نشر  هو  احلتمية  النتيجة  تكون 
اجلمهور  ل��دى  واخليبة  اإلحباط 
هذه  هل  يتساءل:  ال��ذي  ال��واس��ع 
ل��رع��اي��ة الكرة  اجل��ام��ع��ة أن��ش��ئ��ت 
عبر  إلقبارها  ج��اءت  أم  الوطنية 
واضحة  االستراتيجيات  غ��ي��اب 
امل��ع��ال��م؟، ل���ذا ف���إن ال����رأي العام 
الشرعية  بعودة  يطالب  الوطني 
للجامعة وإحداث تغيير جذري في 
منظومتها، إلى درجة أنه لم يبق 
في األفق من اختيارات سوى حل 
مؤقتة  جلنة  تشكيل  أو  اجلامعة 
تدرس سبل الرجوع إلى الشرعية 

بالطرق املعمول بها دوليا.
وميكن تفسير صمت الوزارة 
لنفسها  مت���ن���ح  ب���أن���ه���ا  ح���ال���ي���ا 

ودراسة  للتفكير  الكافي  الوقت 
اخليارات املطروحة على 

والكفيلة  ال��س��اح��ة 
لكرة  ت��ع��ي��د  ب����أن 
الوطنية  ال���ق���دم 
هيبتها وصيتها 
وهذا  ال��ض��ائ��ع، 
ل���ي���س ب���األم���ر 
امل��س��ت��ح��ي��ل إذ 
التطلع  يكفي 
إل����ى جت���ارب 
ال���������������������دول 

من  إليه  تصبو  م��ا  أجن��زت  التي 
جارتنا  بينها  ومن  ونبوغ،  تألق 
اإلسبانية التي حققت املراد على 
15 سنة من إرساء معالم  امتداد 
التكوين  ع��ب��ر  ال��ق��اع��دي  ال��ع��م��ل 
واجلهوي،  ال��وط��ن��ي  االح��ت��راف��ي 
ال��وزارة تسير في هذا  ويبدو أن 
السياق بعد أن يئست من جامعة 
الكافي  الدعم  ال���وزارة  لها  توفر 
لكنها لم تنجز التزاماتها العديدة 
والعشب  احل���اف���الت  ت��وف��ي��ر  م��ن 
وتوفير  ل��ل��م��الع��ب  االص��ط��ن��اع��ي 
م���راك���ز ال��ت��ك��وي��ن ف���ي ك���ل جهة 
ظلت  التي  املشاريع  من  وغيرها 

حبرا على ورق.
حقائق  ه�������ذه 
الكروي  الواقع 
الوطني، وما 
ب�������ني ه�����ذه 
احل���ق���ي���ق���ة 
وت����������ل����������ك 
كل  ضاعت 

احلقائق!

  م��ن��ت��خ��ب ال�����رأس األخ���ض���ر ال���ذي 
جنوب  ومنتخب  امل��غ��رب��ي  املنتخب  أرغ���م 
أن  قبل  التعادل،  على  املنظم  البلد  إفريقيا 
يهزم أنغوال، ويتأهل إلى الدور الثاني من 
له،  إفريقيا في أول مشاركة  نهائيات كأس 
يبلغ عدد سكانه 500 ألف نسمة، هذا العدد 
رمبا يوازي سكان درب السلطان بالبيضاء، 
أو ي��ع��ق��وب امل��ن��ص��ور ب��ال��رب��اط، وم���ع ذلك 
املنتخب  حصيلة  ب��أن  ال��ط��اوس��ي  يتبجح 

إيجابية وخرج برأس مرفوعة.

تنتظر  إفريقيا،  جنوب  نكسة  بعد    
ضد  حاسمتني  مقابلتني  املغربي  املنتخب 
إقصائيات  برسم  دي��ف��وار  وك��وت  طنزانيا 
كاس العالم التي ستحتضنها البرازيل، هل 
سيحتفظ الطاوسي بنفس املجموعة، أم أنه 
في  »ال��رج��ال«  عن  للبحث  مضطرا  سيكون 

شخص خرجة ومجموعته؟!

  ي���ج���ب ع���ل���ى رش����ي����د ال���ط���اوس���ي 
مصطلحات  م����ن  ب���س���رع���ة  ي��ت��خ��ل��ص  أن 
والكوتشينغ  واالستراتيجية  »الكوموندو« 
والسيكولوجيا، وأن يكف عن التصريحات 
التي وضعته في موقف ال يحسد  املجانية 

عليه.

  بعد تغيير املدرب أكثر من مرة في 
عهد جامعة الفهري، وتغيير الطاقم التقني 
والطبي، وإبعاد العديد من الالعبني ألسباب 
مرافقي  بعض  غيرنا  ل��و  م���اذا  شخصية، 
املغربية،  للبعثة  الدائم  كالرئيس  املنتخب، 

مثال ؟

نفاق رياضي عالـمي !
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 الع��ب��و م��ال��ي ي��ت��ب��رع��ون مب��ك��اف��أت��ه��م في 
»الكان«

»وكاالت«
والع��ب��ون��ا، وم��س��ي��رون��ا ي��ت��ه��اف��ت��ون ع��ل��ى مصروف 

اجليب

 ماذا يفعل مورالن داخل اإلدارة التقنية؟
»المنتخب«
يتقاضى  ال��ذي  فيربيك  بيم  الهولندي  يفعل  وم��اذا 
100 مليون سنتيم شهريا، وهو في عطالة، وماذا 
قمة  هاينك؟  دي��وت  ومساعده  روب��ي��ر  شقيقه  يفعل 

الضحك على ذقون املغاربة.

وبإمكانه  باخلير  يبشر  املنتخب  الزاكي:   
التأهل لكاس العالم

 »المساء الرياضي«
موحال ألسي الزاكي

 اجلامعة جتدد الثقة في الطاوسي مبكاملة 
هاتفية 

وذلك أضعف اإلميان..

  اجلامعة تختم مشاركة األسود في »الكان« 
بتجاهل الالعبني احملليني

 »األخبار«
ع��ادي ج��دا، ف��ي ال��وق��ت ال��ذي خصصت »لالعبني 
احملترفني« مقاعد في الدرجة األولى، ولرئيس الوفد 

500 دوالر يوميا

  رئيس اجلامعة يعلن بأن أمر بقائه أو 
ذهابه بيد امللك

 »المساء«
الله يعطينا وجهك، إذا لم تستحي »فقل« ما شئت

 ش��ب��ح ال��زاك��ي ي��ط��ارد رئ��ي��س اجلامعة 
بسال

 »األحداث المغربية«
ويطارد الطاوسي ومن معه

قالوا ونقول

من»الكان« إلى كل مكان

> إعداد:كريم إدبهي

ساد صمت »توافقي« في اإلعالم 
األوروبي حني تفوقت دولة قطر 
وفازت  املتحدة  ال��والي��ات  على 
بأربعة عشر صوتا مقابل ثمانية 
نهائيات  أهلها الستضافة  مما 
كأس العالم 2022، كما تفوقت 
التصويت على  قطر في عملية 
والبرتغال  وإس��ب��ان��ي��ا  روس��ي��ا 
بعدما  الثاني  ال��دور  في  وذل��ك 
أحرزت السبق في الدور األول 
على استراليا واليابان وكوريا 

اجلنوبية..
وق���د م���رت ث���الث س��ن��وات على 
كما  االستثنائي،  احل���دث  ذل��ك 
عملية  أوروب���ا  صحافة  تابعت 
للقالع  ال���ق���ط���ري  االخ�����ت�����راق 
الكروي األوروب��ي حني اشترت 
فريق باري سان جيرمان وسط 
إلى  ب��األم��ر،  املعنيني  ترحيب 
األحقاد  تفجير  وق��ت  ح��ان  أن 
قطر  ضد  املتراكمة  والضغائن 
وال��ك��ي��ان ال��ع��رب��ي ع��ب��ر »سبق 
صحافي« ملجلة فرانس فوتبول 
مافيا  تفضح  أن  ع��وض  ال��ت��ي 
الفيفا وممارساتها البورصوية 
العاملية،  ال��ق��دم  ك��رة  قطاع  ف��ي 
العربية  الدولة  بسهامها  رمت 
وكأنها لم تطالع عشرات الكتب 
التي ألفها أعضاء سابقون في 
أسرار  فيها  يكشفون  الفيفا 
البيع  ع��م��ل��ي��ات  ع���ن  خ��ط��ي��رة 
وال��ش��راء داخ��ل ه��ذه املؤسسة 
املهووسة بتكديس الثروات في 
أبناك  ف��ي  رؤس��ائ��ه��ا  حسابات 

زوريخ وجنيف.
وقد تناست فرانس فوتبول أنه 
أن  راش��ي فالبد  ك��ان هناك  إذا 
حلصد  مستعدا  مرتشيا  هناك 
والهبات  واإلكراميات  األتاوات 
السخية، فالرشوة البد لها من 
طرفني وأطراف، لذا ال يجدر أن 
الفرقاء  باقي  دون  طرفا  نحمل 
م��س��ؤول��ي��ة مم���ارس���ة ه���ي من 
قبل  الفيفا  م��ؤس��س��ة  »إب�����داع« 
أن تكون من صنع ال��دول التي 
تقدم ترشيحها الحتضان وقائع 
قدم  موقع  عن  بحثا  املونديال 
حت��ت األض�����واء ال��ع��امل��ي��ة، كما 
الرياضية  اللوبيات  إنشاء  أن 
وال��س��ي��اس��ي��ة م��ن أج���ل الظفر 
عربية  ب��دع��ة  ليس  ب��امل��ون��دي��ال 
ف��أغ��ل��ب ال����دول امل��رش��ح��ة تلجأ 
إليه ومتارس الترغيب واإلغراء 
الترهيب  أخ������رى  وأح���ي���ان���ا 
وال��ت��ه��دي��د، ف��ه��ذا ه���و منطق 
امل��ص��ال��ح س����واء ت��ع��ل��ق األمر 
فلماذا  الرياضة،  أو  بالتجارة 
إذن ه��ذا اإلص��رار على حتميل 
عربية مسؤولية ممارسة  دولة 
ولدت  التي  الفيفا  كيان  تنخر 
لتنظيم   1904 ع���ام  ب��ب��اري��س 
احلقل الكروي ومتتيعه بقواعد 
نبيلة،  وأخ���الق���ي���ات  س��ل��ي��م��ة 
ل��ك��ن ش��ت��ان ب��ني ن��ب��ل األه���داف 
املؤسسة وبؤس املآل واملصير 
احلالك ال��ذي حلق بها على يد 
الفيفا  رصيد  يبيعون  رؤس���اء 

التاريخي ملن يدفع أكثر !

الفهريأوزين
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يونس  ال��ص��ح��ف��ي  ي��ح��ك��ي 
م��س��ك��ن، أن���ه س��م��ع ق��ط��ب حزب 
الكاتب  وامل���ع���اص���رة،  األص���ال���ة 
في  وه��و  يقول  األسفي،  الوديع 
الطائرة التي كانت تنقل قيادات 
العيون  إل����ى  األص����ال����ة  ح����زب 
مؤمترهم  ل��ع��ق��د  ب���ال���ص���ح���راء 
في  ميشي  ال��ت��اري��خ  ))إن  األول: 
ركابنا ولسنا نحن الذين منشي 
ف���ي رك����اب����ه(( وق���د ي��ك��ون هذا 
أو  الثقافية،  البهدلة  من  ضربا 
االعتذار  مع  الفكري،  اجلبروت 
لولد قطب الوطنية، أستاذي في 
بالرباط  اخلامس  محمد  ثانوية 
ال���ودي���ع األس���ف���ي، ولكن  م��ح��م��د 
نقل  عندما  توقف  التاريخ،  هذا 
نفس الصحفي الراوي، أن قيادة 
تفتحت  عندما  األص��ال��ة،  ح��زب 
شهوتهم)...( للعشاء على حساب 
الصحراوين،  األث����ري����اء  أح����د 
))اج����ت����م����ع����وا ح�������ول ال���ع���ش���اء 
كلها  النقاشات  وك��ان��ت  الفاخر، 
و«ليزافير«  البيزنيس«   « ح��ول 
أي نقاش سياسي((  تطغى على 

)أخبار اليوم 2009/12/8(.
وبعيدا  آخر،  شاهد  صحفي 
ع��ن ال��ت��أص��ل ف��ي ش����ؤون حزب 
األصالة، ولكنه صحراوي العقل 
ال��ت��ف��ك��ي��ر، اس���م���ه علي  ص�����ادق 
الروشيتة  يكتب  وه��و  أن����وزال، 
الصحراء)...(  ملرضى  الطبية، 
واقع  ف��ي  يتوسع  وه��و  أخبرنا 
املعرقلة)...(  امل��ق��اوم��ة  ج��ي��وب 
األمر  أن  والتمطيط،  بالتمديد 
ي��س��ي��ر: ))ح���س���ب م���ا ت��س��م��ح به 
مصلحة  وت��ق��ت��ض��ي��ه  ال����ظ����روف، 
ف����ي حل  ل���ه���م  م��ص��ل��ح��ة  م����ن ال 
النزاع)...( ممن حولوا القضية، 
إلى بقرة حلوب، ونصبوا أنفسهم 
ال��ق��ب��ائ��ل، ووسطاء  ع��ل��ى  أع��ي��ان��ا 
املركزية،  ال��س��ل��ط��ة  وب���ن  بينها 
الداخلية  موظفي  كبار  حتى  أو 
على  يعيشون  ال��ذي��ن  واجل��ي��ش، 
امل���دع���م���ة، حتى  امل�����واد  ت��ه��ري��ب 
البعض  يد  في  القضية  حتولت 
)اجلريدة  اب����ت����زاز((  ورق����ة  إل���ى 

األولى. عدد 2009/11/13(.
لو  إذن،  ص��ح��ف��ي��ة  ب��ص��ي��غ��ة 
إلى  ال����ص����ح����راء،  م���ل���ف  أس���ن���د 
ال��ص��ح��ف��ي��ن، لعاد  ح��ك��وم��ة م��ن 
في  املتمرد  الصحراوي  الشعب 
ت��ن��دوف، إل��ى أرض وط��ن��ه وهو 
كانت هذه  إذا  يزغرد، خصوصا 
احل��ك��وم��ة، م���رؤوس���ة م��ن طرف 
م��ت��ف��ه��م، يسمى  ق��ط��ب ح��ك��وم��ي 
اصدر  ال���ذي  ب��ن��م��وس��ى،  شكيب 

إلنقاذ  األخ����ي����ر،  ت���ق���ري���ره  ف���ي 
امل��ع��ض��ل��ة ال���ص���ح���راوي���ة، حال 
اقترحه بعد دراسة معمقة، على 
االقتصادي  »املجلس  مستوى 
يرأسه،  ال����ذي  واالج��ت��م��اع��ي« 
يتطابق،  ال���ذي  ال��ت��ق��ري��ر  وه���و 
الواليات  رئيس  أفكار  مع  حتى 
امل��ت��ح��دة، ب����اراك أوب����ام����ا)...(: 
بعثها  ال���ت���ي  ال���رس���ال���ة  ))ف������ي 
الرئيس أوباما إلى امللك محمد 
ال���س���ادس، رب���ط ال���وص���ول إلى 
حل يكون مقبوال بن الطرفن 
في قضية الصحراء، من خالل 
يستجيب  بينهما،  ب��ن��اء  ح���وار 
ل���رغ���ب���ات ال���س���ك���ان، ف���ي ث��الث 
وشفافية،  جيدة  حكامة  نقط: 
والقانون،  احلق  دول��ة  في  الثقة 
ووجود قضاء عادل(( )اجلريدة 

األولى. 2009/11/14(.
املجلس  م����ش����روع  وي����أت����ي 
الذي  واالجتماعي،  االقتصادي 
بنموسى،  شكيب  الرئيس  قدمه 
مستجيبا  امل���ل���ك،  ج���الل���ة  إل����ى 
امللكية  للتعليمات  وم��ن��ف��ذا)...( 
تنص  والتي   ،2012/11/6 في 
على ))تداول دميقراطي مفتوح 
نخب  وإف���������راز  ال���س���ل���ط���ة  ع���ل���ى 
السكان  ومشاركة  جديدة)...(، 

في تدبير شؤونهم احمللية((.
تفسير،  وال  ش���رح  وب�����دون 
ف���إن األم����ر ي��ت��ع��ل��ق ب��وض��ع حد 
مل��خ��ط��ط »ال��ب��ق��رة احل���ل���وب« في 
اتضح  أن  ب���ع���د  ال����ص����ح����راء، 
))أن  االق���ت���ص���ادي:  ل��ل��م��ج��ل��س 
ال���ن���ت���ائ���ج »ف�����ي ال����ص����ح����راء« ال 
ترقى إلى ما هو منتظر(( يقول 
))املقاوالت  ويضيف:  التقرير 
الضريبي،  اإلعفاء  من  تستفيد 
الشركات،  ع��ل��ى  ال��ض��ري��ب��ة  ع��ن 
املضافة  القيمة  على  والضريبة 
أنها  غ���ي���ر  احمل���ل���ي���ة،  وال�����رس�����وم 
ت���داب���ي���ر ل����م حت���ق���ق األه������داف 
قصور  ه���ن���اك  م���ن���ه���ا،  امل����رج����وة 
البحر،  م��ن��ت��ج��ات  ت��ث��م��ن  ف����ي 
تراخيص  ت��داب��ي��ر  ت��ش��ك��ل  ك��م��ا 
سببا  البحار  أع��ال��ي  ف��ي  الصيد 
ل��ل��ت��وت��ر، ك��ذل��ك نقص  م��ت��ك��ررا 
الوضوح)...( في مناخ األعمال، 
للعقار((  الضريبية  والوضعية 
االقتصادي  امل��ج��ل��س  )ت���ق���ري���ر 

واالجتماعي. دجنبر 2012(.
التقرير، يوجه غمزة للرئيس 
أن  باإلجنليزية  ويكتب  أوباما، 
أسلوب  ال��ص��ح��راء  ف���ي  ع��ن��دن��ا 
ال���رب���ح  ي���ع���ن���ي   quick win

السريع.
امل���واخ���ذات  ه����ذه  أن  أك���ي���د 
امل������خ������ت������ص������رة)...( ل���ل���وض���ع 
ال����ف����وض����وي في  االق����ت����ص����ادي 
الصحراء تكرس اخللل من جهة، 
وتكرس، والشك رغبة ملكية، ألن 
التي  وبالصراحة  التقرير،  هذا 
تطبعه، ما كان ليكتب، قبل أخذ 

امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ك��ت��اب��ت��ه،  ورمبا 
مما  حدة  أكثر  األصلي،  التقرير 
الشكوك،  ت��ه��اف��ت  ل��درج��ة  ُن��ش��ر، 
املستفيد  ال��ل��وب��ي  ك��ان  إذا  عما 
الذي  هو  الصحراء،  ماليير  من 
املجلس  رئ��ي��س  إب���ع���اد  اق���ت���رح 
سفيرا  ليعن  بنموسى،  شكيب 
ف��ي ب���اري���س، وي��ه��ن��ي��ن��ا)...( من 
ه���ذا ال���ص���داع، خ��ص��وص��ا وأن 
أية  تكتب  لم  ال��ذي  املوظف  ه��ذا 
انتقاد  أي  تاريخه  في  صحيفة 
ناجح  كوزير  به  أطيح  في حقه، 
انتخابات  إث���ر  ال��داخ��ل��ي��ة،  ف��ي 
سقوط  ب��ع��د  م���ب���اش���رة   ،2007
الوديع  األصالة،  فيلسوف حزب 
األس���ف���ي، وأق���ط���اب آخ���ري���ن من 
آسفي)...(  انتخابات   في  حزبه 
والي  وإقالة  وآخرين،  ومراكش 
ملف  وفتح  الشرايبي،  م��راك��ش 

الضمان االجتماعي.
قد نستغرب إلبعاد بنموسى 
استغربنا  مثلما  الداخلية،  من 
الشرقاوي  الطيب  خلفه  إلبعاد 
بعد  ح����ص����ار  س���ع���د  ون����ائ����ب����ه 

أؤكد  ولكني   ،2011 انتخابات 
تعددت  نفسه،  السبب  أن  لكم، 
ولكننا  واح��د،  وامل��وت  األسباب 
قد نتحمل ما يسميه الشعبيون، 
ال���ب���س���االت)...( وامل��ب��ال��غ��ات من 
ال����ن����اس)...( فيما  ب��ع��ض  ط���رف 
املخزنية)...(  باحلسابات  يتعلق 
لم  أساليب،  ولكنها  ودوافعها، 
تبق مقبولة، عندما يتعلق األمر 
املتعلق)...(  كله،  الوطن  مبصير 
ب��ق��ض��ي��ة ال���ص���ح���راء، وه����ا هي 
من  املنبعثة  ال��داك��ن��ة،  ال��غ��ي��وم 
األمريكي  املستشار  بيت  مذخنة 
غاضبا  الزال  ال������ذي  روس، 
اخلارجية  وزي���ر  ت��ص��رف��ات  م��ن 
أحد  ال��ف��اس��ي،  الطيب  ال��س��اب��ق 
التي  الضاحكة«  »ال��ب��ق��رة  رع��اة 
نهاية  ف����ي  ل���ل���ذب���ح،  ت���ت���ع���رض 

املطاف.
مناسبة،  غير  إذن،  املناسبة 
انطلقت  ال��ت��ي  احمل��اك��م��ة  ل��ه��ذه 
2013 باحملكمة  يوم فاحت يناير 
ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي ال���رب���اط، وسط 
أجواء صاخبة من االحتجاجات، 
وب���رع���اي���ة إع�����الم�����ي�����ة)...( من 
إليكترونيا  امل��وج��ه��ة  امل��ص��ال��ح 
املقرر)...(  الوسيط  مكاتب  م��ن 

روس.
ثم أن املنطق، إذا كنا نريدها 
محاكمة عادلة، هناك من يقولون، 
ليست  العسكرية،  احملكمة  ب��أن 
فإنها محاكمة  دستوريا مخولة، 
النصوص،  متكاملة  ت��ك��ون  ل��ن 
والي  للشهادة،  استدعى  إذا  إال 
العيون في ذلك الوقت، اكلموس، 
ال���ذي قالت  ال��وس��ي��ط  وش���ه���ادة 
»كدمي  املتتبعة ألحداث  الصحف 
مبعوثا خاصا  ك��ان  أن��ه  اي��زي��ك« 
العمري،  إلياس  واسمه  للملك، 
ف���ك���ان���ت إح������دى ال���ص���ح���ف في 
املارشال،  سمته  قد  الوقت  ذل��ك 
العيون،  ج��ه��ة  رئ��ي��س  وش��ه��ادة 
الرشيد  ول��د  حمدي  ال���ث���ري)...( 
الذي طالب علنيا بإطالق سراح 
املعتقلن في هذه القضية، وملاذا 
الذي  الداخلية  وزير  شهادة  ال.. 
اس��ت��ب��ع��د م��ن ه���ذه امل��ه��م��ة التي 
ه��ي م��ن اخ��ت��ص��اص��ه، ف��ي غيبة 
الذين  القبائل  لشيوخ  مقصودة 

اعتادوا حل مثل هذه املشاكل.
تضع  أن  ل��ل��م��ح��ك��م��ة  والب�����د 
ال���ظ���روف التي  ف��ي ح��س��ب��ان��ه��ا، 
اخلطيرة،  ل��الش��ت��ب��اك��ات  م��ه��دت 
بعد ثالثة أسابيع من االستقرار 
واستعراض  اخل��ي��ام،  في  اآلم��ن 
رزنامة  عن  كتبت  التي  التقارير 
األحداث، قبل أن يتدخل حمدي 
ولد الرشيد، محتجا على تدخل 
إلياس العمري. ويتدخل الوالي 
منصبه  من  نقل  الذي  اكلموس 
ف��ي ال��رح��ام��ن��ة، ح��ي��ث ف���از في 
عهده عدد كبير من أتباع حزب 
إبعاد  بعد  العمري)...(  إلياس 
الوالي الظريف، الذي طبع عهده 
مدير  وإبعاد  التام،  باالستقرار 
الرميل،  بوشعيب  العيون  أمن 
الصحراويون  ي���ع���رف  ال�����ذي 
أن���ه واح���د م��ن ال��ق��الئ��ل الذين 

يحترمون القانون.
وسيقول ملف آخر، لسيدي 
هذا  يتفحص  وه���و  ال��ق��اض��ي، 
املاضي، أن الطائرة التي نزلت 
بأقطاب  محملة  ال��ع��ي��ون،  ف��ي 
ح��زب األص��ال��ة، ال���ذي ك��ان في 
الزمن هاي.. هاي.. وتذكر  ذلك 

الزيارة  أن  املوضوع،  بداية هذا 
ال���ت���ي ك���ان���ت ص�����ورة م���ن أي���ام 
 7 ف��ي  خ���ان)...( حصلت  جنكيز 
العيون  وأح��داث   ،2009 دجنبر 

كانت بضع شهور من بعد.
أحداث وصفت في الصحافة 
ب������أن������ه: ))ت������دخ������ل������ت ج����ه����ات 
أخرى)...( حاولت الركوب على 
املطالب االجتماعية ولم يعد ال 
األمن  والي  وال  جلموس،  الوالي 
اجلديد)...( وال إلياس العمري 
األمور،  مجريات  في  يتحكمون 
وأصبح  ال��ه��وات��ف)...(  فتحركت 
نفسه  ي��ف��رض  األم��ن��ي  التدخل 
للدولة  ال��ه��ي��ب��ة  إلع����ادة  ب���ق���وة، 
ال��ت��ي أه��ن رم��زه��ا ال��وال��ي، حن 
املخيم،  دخ�����ول  م����ن  م��ن��ع��ه  مت 
برميل  إل����ى  احل����ال����ة  وحت����ول����ت 
على  م��ت��درب��ون  سيفجره  ب���ارود 
ح�������رب ال����ع����ص����اب����ات وع���ن���اص���ر 
)املشعل  للبوليساريو((  موالية 

.)2010/12/28
ال���ظ���روف  ف����ي  إذن،  الش�����ك 
التركيبية لهذا احلادث، كما أنه 
انتظر  ك��دول��ة  امل��غ��رب  أن  الش��ك 
أن  قبل  س��ن��وات  ث��الث  قضاؤها 
للمحاكمة،  متهمن  عشر  ي��ق��دم 
مطالب على مستوى عقالئه)...( 
واملسببات،  األس��ب��اب  مبراجعة 
كالعادة،  ملكي،  تدخل  ال  ومل��اذا 
لطي ملف، يغلق في وجه األعداء 

باب املناورات السياسية.
حاالت  الصحراء،  عرفت  لقد 
فيها احلكمة وال  تغلبت  مماثلة، 
اجلنرال  أي���ام  ف��ي  ت��س��ت��غ��رب��وا، 
كورميا  الكولونيل  بعث  أوفقير، 
إلى طنطان، حينما رفع السكان 
فاعتبرها  امل��غ��رب��ي��ة  ال����راي����ات 
القبض  أوف��ق��ي��ر مت���ردا، وأل��ق��ى 
الدويهي  احمل��ل��ي  ال��ق��ط��ب  ع��ل��ى 
البلدي  املجلس  رئ��ي��س  وأخ��ي��ه 

إبراهيم الدويهي.
وفي 1999 تذكرون أن وزير 
البصري،  إدري������س  ال��داخ��ل��ي��ة 
أحداث  أشعل  للبقاء،  وكمناورة 
إلى  مهمة  في  وذهب  الصحراء، 
بالطائرة  ع��اد  ث��م  م��وري��ط��ان��ي��ا، 
مطار  ف����ي  ال�����ن�����زول  م����ح����اوال 
العيون، وكان مرفوقا مبساعديه 
فجاءت  ع��م��ر،  وب��ن  حربيط،  ب��ن 
أوامر ملكية متنع طائرة إدريس 
ال����ن����زول، حيث  م���ن  ال���ب���ص���ري 
إدريس  ب��أن  سريعا،  الفهم  ك��ان 

البصري هو محرك األحداث.
الصحراء  أح���داث  تكن  فلم 

دائما بريئة.
وقد برهن الصحراويون عن 
املناورات  كل  من  دائما  براءتهم 
وها هم يؤكدون، حتى املستقرون 
إمنا  ب��أن��ه��م  ت��ن��دوف،  ف��ي  منهم 
ت��س��ود فيها  ي���ري���دون ص���ح���راء 
واملساواة.  وال��ع��دال��ة  ال��ك��رام��ة 
تقرير  ك���ان  ي�����دري، رمب���ا  وم���ن 
املجلس االقتصادي متطابقا مع 
توصيات الرئيس أوباما، وطبق 
من  جميعا  امل��غ��ارب��ة  يتمناه  م��ا 
أيدي  م��ن  ل��ل��ص��ح��راء،  تخليص 
يتعيشون  ال����ذي  االن��ت��ه��ازي��ن 
استمرار  م��ن  س��ن��وي��ا  ب��امل��الي��ي��ر 

أزمتها.
احلسن  اس��ت��ق��ب��ل  ف��ع��ن��دم��ا 
البوليساريو  مسؤولي  الثاني 
مرة، قال لهم: إن املغرب استعاد 
قلوب  ي��س��ت��ع��د  ول�����م  األرض، 

البشر. 

 مصطفى العلوي

قد نستغرب إلبعاد 
بنموسى من الداخلية، 
مثلما استغربنا إلبعاد 

خلفه الطيب الشرقاوي 
ونائبه سعد حصار بعد 

انتخابات 2011، ولكني 
أؤكد لكم، أن السبب 

نفسه، تعددت األسباب 
والموت واحد.

محاكمة الصحراويين :
استدعوا للشهادة الوالي جلموس وإلياس العمري

مظاهرة عائالت املعتقلن الصحراوين في أحداث »اكدمي إزيك«


